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ASTURA ESPERANTO ASOCIO estas 
esperantista rondo kiu plenumas sian rolon 
favore al la disvastigado de la Intemacia 
Lingvo unualoke en nia urbo, Gijon, kaj 
ankaŭ, laŭeble, en tiuj zonoj de la Asturia 
regiono kie ne ekzistas lokaj E-Grupoj. 
Nia agado disvolviĝas kadre de Ia:

La ASOCIACIĜN ASTURIANA DE ESPERANTO es 
un grupo esperantista que realiza su labor por la di- 
fusion de la Lengua Internacional en primer lugar en 
nuestra ciudad, Gijdn, y tambien, en la medida de 
lo posible, en aquellas zonas de la region asturiana 
donde no existan grupos esperantistas locales. 
Desarrollamos nuestra actividad en el marco de la:

Catedra «Jovellanos» de Extension Universitaria
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Unu jaro pasis Un ano paso
Unu jaro pasis ekde la publikigo de la antaŭa 
numero de eleco, dum la unuaj tagoj de 
monato decembro de lajara 2000. Iu el la ku- 
timaj ricevantoj de nia revuo, kaj kiu kunlabo- 
ris, ĉefe per temoj de arto kaj literaturo, en 
kelkaj ĝiaj numeroj, ne ricevis tiun 76an nu- 
meron. La lOa de decembro forpasis en Ovie- 
do, estante 83-jaraĝa, nia samideano Alcibia- 
des Gonzalez Meana. Sia nomo restas ligata a 
la refortiĝo de la esper- 
antista movado en Astu- 
rio post la kolapso kiun 
signifis por Esperanto en 
nia lando la Civil-milito.
Komence de la jaro 
1953, Alcibiades fondis 
en El Entrego (Langreo, 
Asturio), kune kun sia 
frato Adonis (forpasinta 
antaŭ kelkaj jaroj) kaj 
aliaj aktivuloj, iun Espe- 
ranto-Grupon La Verda 
Kolombejo, kiu disvast- 
igis la Internacian Ling- 
von en nia regiono dum 
kelkaj jaroj. La membroj 
de tiu asocio regule par- 
toprenis en la vivo de la 
esperantista movado de 
nia lando. Alcibiades ro- 
lis kiel Sekretario en la 
16a Hispana Kongreso 
de Esperanto, kiu okazis 
en Gijon en la jaro 
1955. Poste, kaj pro la 
procezo de senindustriigado kiun suferis Lan- 
greo-valo, la agado de La Verda Kolombejo 
ĉesis, sed ĝia ekzistado ne estis sterila: grand- 
parto el ĝiaj membroj translokiĝis al Gijon 
kaŭze de ilia profesia laboro, kaj en tiu ĉi ur- 
bo ili refortigis nian E-Grupon, kiu tiam nom- 
iĝis Grupo "Jovellanos" de Esperanto kaj 
poste rehavis la nomon Astura Esperanto- 
Asocio kiun ĝi havis antaŭ la Civil-milito.
Nia revuo, ^JclcCO, unuafoje publikiĝis en 
Gijon fine de la jaro 1975. La titolo estis uzita 

Un ano paso desde la aparicion del numero anterior 
de Heleco, en los primeros dias del mes de diciem- 
bre del ano 2000. Uno de los habituales destina- 
tarios de nuestra revista, y que colaboro, principal- 
mente en temas de arte y literatura, en algunos de 
sus numeros, no llego a recibir el nŭm. 76. El 10 de 
diciembre fallecia en Oviedo, a la edad de 83 anos, 
nuestro companero Alcibiades Gonzalez Meana. Su 
nombre esta ligado a la recuperacion del movimien- 

to esperantista en As- 
turias despues del colapso 
que supuso para el Es- 
peranto en nuestro pais la 
Guerra Civil.
A comienzos del ano 
1953, Alcibiades fundo en 
El Entrego (Langreo, As- 
turias), junto con su her- 
mano Adonis (fallecido 
hace unos anos) y otros 
activos esperantistas, un 
Grupo de Esperanto La 
Verda Kolombejo (El Palo- 
mar verde), que difundio 
la Lengua Internacional 
en nuestra region durante 
unos anos. Los miembros 
de esa asociadon tuvieron 
una regular participacion 
en la vida del movimien- 
to esperantista de nuestro 
pais. Alcibiades actuo co- 
mo Secretario en el 16 
Congreso Espanol de Es- 
peranto que tuvo lugar en 
Gijon en 1955. Posterior- 

mente, y en el contexto del proceso de desindustria- 
lizacion que afecto al valle de Langreo, la actividad 
de La Verda Kolombejo ceso, pero su trayectoria no 
fue esteril: gran parte de sus miembros se trasla- 
daron a Gijon por razones de trabajo, y en esta ciu- 
dad reforzaron nuestro Grupo, que por entonces se 
llamaba Grupo "Jovellanos"de Esperanto y que luego 
recupero el nombre de Asociadon Asturiana de 
Esperanto que habla ostentado con antes de la 
Guerra.
Nuestra revista, Heleco, se empezo a publicar en 
Gijon a finales de 1975. El titulo habla sido utiliza- 
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antaŭe de la menciita E-Grupo de El Entrego, 
fondita de Alcibiades.
Dum la menciita lasta jarperiodo nia E-Grupo 
de Gijon daŭre disvolvigis sian kutiman aga- 
don: kursoj, ktp., favore al la disvastigado de 
Esperanto. Ni publikigas en ĉi paĝo iun foton 
de la jara festo de Esperanto, kiu kunigas la 
E-Grupojn de Aviles kaj Gijon, kaj kiu ĉi-oka- 
ze estis en nia urbo.
Iu el la ĉefaj agadoj de nia Asocio estas la 
partopreno en la «Festo de la Lingvoj» kiu 
okazas ĉiujare en Gijon. Al tiu evento kaj nia 
partopreno en ĝi, ni dediĉas artikolon en tiu ĉi 
revuo kun pli detala informo.
La propra revuo, same ol la ceteraj agadoj de 
Astura Esperanto Asocio, estas serve de la 
disvastigo de la Internacia Lingvo, ESPER- 
ANTO. La eldonado de la lastaj numeroj de 
beleco, same 
al la subvencio 
kiu asignis al 
ni la Kornis io- 
no pri Kulturo 
de la Urb-kon- 
silantaro de 
Gijon. Ni pro- 
fitas la okazon 
por danki tiun 
helpon kaj an- 
kaŭ tiun alian, 
kiun asignis al 
ni la Fondaĵo ESPERANTO de la Hispana 
Federacio por nia partopreno en la menciita 
«Festo de la Lingvoj». Ni opinias que nia es- 
perantista grupo devas montriĝi al la publiko 
tia kia ĝi estas: areto da aktivuloj kiuj ne po- 
vas elstari kiel decas al la granda Ideo kiun ni 
defendas, tiu de universala lingvo serve de la 
tutmonda interkomunikado. Nia tasko estos 
plenumita kiam, finfine, la socio komprenos 
ke ne taŭgas ĉiu ajn alia solvo, al la lingva 
problemo, kiu ne konsistos en la alpreno de iu 
ponta lingvo komuna, facila kaj neŭtrala.
Ni atingos tiun sukceson, kiu signifos nia mal- 
apero kiel organizita grupo kaj kiel movado, 
nur tiam, kiam la popolo, la socio, alprenos 
tiun solvon de Esperanto samkiel iam alprenis 
la Metran Decimalan Sistemon. La Internacia 
Lingvo estas iu objetiva, historica bezono, kaj 
ties enradikiĝo devus ne plu prokrasti ĝi... 

do con anterioridad por el mencionado Grupo de 
El Entrego, fundado por Alcibiades.
Durante el mencionado ultimo periodo anual nues- 
tro Grupo de Gijon siguio desarrollando su activi- 
dad habitual: cursos, ete., en favor de la difusion del 
Esperanto. Publicamos en esta pagina una foto de 
la fiesta anual del Esperanto, que reŭne a los Gru- 
pos de Aviles y Gijon, y que en esta ocasion tuvo 
lugar en nuestra ciudad.
Una de las principales actividades de nuestra Aso- 
ciacion es la participacion en la «Fiesta de las Len- 
guas» que tiene lugar cada ano en Gijon. A ese 
evento y nuestra participacion en el, Ie dedicamos 
un articulo en esta revista con informacion mas de- 
tallada.
La propia revista, al igual que las demas actividades 
de la Asociadon Asturiana de Esperanto, esta al ser- 
vicio de la difusion de la Lengua Internacional, ES- 
PERANTO. La edicion de los ŭltimos numeros de 

solo gracias a la 
subvencion que 
nos concedio la 
Comision de 
Cultura del 
Ayuntamiento 
de Gijon. 
Aprovechamos 
la ocasion para 
agradecer esa 
ayuda y la que 
nos concedio la 
Fundadon ES- 
PERANTO de 

la Federacion Espanola para nuestra participacion 
en la mencionada «Fiesta de las Lenguas». Pensamos 
que nuestro grupo esperantista debe mostrarse al 
pŭblico tal como es: un punado de activistas que no 
puede estar a la altura de la grandeza de la Idea que 
defiende, la de una lengua universal para la comuni- 
cacion mundial. Nuestra tarea habra terminado 
cuando, al fin, la sociedad comprenda que es inade- 
cuada cualquier otra solucion, que se de al proble- 
ma lingŭistico, que no pase por la asuncion de un 
idioma puente comŭn, facil y neutral.
Conseguiremos ese exito, que significas nuestra 
desaparicion como grupo organizado y como movi- 
miento, cuando el pueblo, la sociedad, asuma esa 
solucion del Esperanto como asumio en su dia la 
del Sistema Metrico Decimal. La Lengua Internacio- 
nal es una necesidad objetiva, historica, y su im- 
plantacion no debiera demorarse mas...
Tal asuncion del Esperanto por la sociedad supon- 
dria la introduccion de esa lengua internacional en
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tia

Tia alpreno de Esperanto fare de la socio sig- 
nifus la enkondukon de tiu internacia lingvo 
en la normalaj lernoplanoj de ĉiuj landoj, sam- 
kiel la tutmonda uzado de tiu idiomo en la in- 
ternaciaj rilatoj. En tiaj cirkonstancoj, la ŝtatoj 
mem kaj ties politikaj gvidantoj kaj aŭtoritatoj 
zorgos pri la 
konservado kaj 
disvastigo de 
Esperanto. 
Sed dum 
socia konsciiĝo 
ne okazos, 
daŭre estos ne- 
cesa la sinde- 
diĉiĝo de vo- 
lontuloj kiaj 
ni, la aktivistoj 
de la Esperant- 
ista Movado. ________ Faustino Castano. Julio Argŭelles Garcia y Santiago Mutas Gallego.

Feliĉe, nuntempe, eĉ se ne estas speciala socia 
intereso pri nia afero, ankaŭ ne estas rifuzsen- 
to kontraŭ ni. Tio ebligas al ni fari ĉiuspecan 
propagandon pri la Internacia Lingvo, kio ne 
okazis ĉiam kaj ĉie. Lasttempe la informme- 
dioj de nia urbo traktas nin sufiĉe favore. La 
4a kaj 5a de septembro ĉi- 
jare la Gijona televido 
dissendis programon de 
intervjuo farita al kelkaj 
estraranoj de nia Astura 
Esperanto Asocio temante 
pri la Internacia Lingvo.
Tiu sama informmedio es- 
tis farinta similan progra- 
mon ĝuste antaŭ unu jaro. 
Same, la tagĵurnalo de 
nia urbo, El Comercio, 
publikigis la 26a kaj la 
28a de septembro artiko- 
lojn pri Esperanto kaj in- 
tervjuojn faritajn al mem- 
broj de nia E-Grupo. Ni 
prezentas en ĉi tiu paĝo 
iujn el la fotoj publikigitaj de tiu ĵurnalo. Ni 
dankas al tiuj informmedioj pro ties ĝentileco 
helpi nin en nia tasko propagandi pri nia celo. 
Iu el tiuj fotoj estis farita okaze de la inaŭgu- 
ro, en Aviles, de placo kun la nomo "Espe- 
ranto", la 21a de septembro.

los planes de estudio normales de todos los paises, 
asi como el uso mundial de ese idioma en las rela- 
ciones internacionales. En tales circunstancias, los 
Estados mismos y sus dirigentes politicos y autori- 
dades se ocuparan de la conservaron y difusion del 
Esperanto.
Pero mientras no tenga lugar esa concienciacion so- 

cial, seguira 
siendo necesa- 

' | ria la dedica-
cion v°lun_ 

A, 7 , tarios como no-
• sotros> l°s acti-

ZA : -A-vistas del Movi- 
/ M »N miento Esper-

/ antista. Afortu-
'Sf nadamente, en

L la actualidad,
\- ;£/ J? incluso si no

'k hay un interas
•; ___________ | especial en la

sociedad sobre nuestro asunto, tampoco hay un sen- 
timiento de rechazo contra nosotros. Eso nos 
permite hacer todo tipo de propaganda sobre la 
Lengua Internacional, lo que no ocurrio siempre y 
en todas partes. Ultimamente los medios 
informativos de nuestra ciudad nos tratan hastante 

favorablemente. Los dias 4 
y 5 de septiembre de este 
ano la television de Gijon 
emitio un programa de en- 
trevista hecha a algunos di- 
rectivos de nuestra Asocia- 
cion Asturiana de Esperanto 
sobre la Lengua Inter- 
nacional. Ese mismo medio 
informativo hizo un pro- 
grama similar justamente 
un ano antes.
Asi mismo, el diario de 
nuestra ciudad, El Comer- 
cio, publico los dias 26 y 
28 de septiembre articulos 
sobre el Esperanto e inter- 
viŭs hechas a miembros de 
nuestro Grupo de Esperan- 

to. Incluimos en esta pagina algunas de las fotos pu- 
blicadas en ese periodico. Agradecemos a esos me- 
dios informativos por su amabilidad en ayudarnos 
en nuestra tarea de hacer propaganda sobre nuestro 
objetivo. Alguna de esas fotos fue hecha con oca- 
sion de la inaŭguracion, en Aviles, de una plaza con 
el nombre "Esperanto", el 21 de septiembre.
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Lĝ ^31 * * a Un idioma para todo el mundo
^lnternacia Lingvo La scs,in<la ,engua de cada uno

GIJĈ3N

Rste festiva! pretende promo- 
ver e! aprendizaje de idiomas 
por parte del pŭblico.

Arti nomiĝas Johano kaj es- 
tas esperantisto de Gijon

Jes, fraja re okazas 
en ĉi-tiu urbo, la 

"Festo de la lingvoj'

esperantista de Gijon,

Pues si. por tercer ano 
tiene lugar en esta ciu- 
dad la "Fiesta de fas 
Lenguas.

Ci-tiu aranĝo celas la promo- 
ciadon de la lernado de ling- 
voj fare de la publico.

Krome, ĉi-jare tiu 
festo okazas ka- 
dre de la celebra- 
do de la Eŭropa
Jaro de la Lingvoj, Jes; la Europo celanta sian 

unuiĝon devas alfronti la 

defion de la multlingveco

Si; Ia Europa que aspira a su unificacion 
debe afrontar el reto del multilingŭismo

Ademas este aAo Ia nesta 
ca en Ia celebration del / 
peo de las Lenguas, ilio es asi?

La laboristo! kaj la civitanoj de ĉiuj 
eŭropaj landoj devas batali kune 
pro nia komuna problemaro

la forigo de la interŝtata! limoj es- 
tas neniaĵo se dume persistas la 
lingvaj baroj.

Ni, la eŭropanoj, ne kom- 

prenas unu la alian...

Al la Eŭropa Unio estas 
konvena iu ponta lingvo 
facia kaj neŭtrala.

Los trabajadores y los ciudadanos de to- 
dos los paises europeos debemos luchar 
juntos por nuestra problematica coinŭn

La eliminadon de las fronteras europeos no nos A ,a Unidn Europea con-
n<> resuelvc nada si persiston las viene una lengua puente
. .. ... x. prendemos unos a otros... r, .. . ,barreras linguisticas. facil y neutra).

El Movimiento Esperantista difunde esta Lengua Internacional|Tambiĉn para el turismo,,.

86-a UNIVERSALA « 
KONGRESO / 

DE ESPERANTO , 
21-28 julio 2001 fii 

Zagrebo, Kroatio

60a Hispana
Esperanto-Kongreso

Soa Jav« (Muci:.).
Z2i la 301 de Juo» 2001

La personaj inter-rilatoj, la amikeco 
trans la landlimoj kaj ceteraj baroj..

Las rclacioncs personales, la amistad 
sobre las fronteras y demas barreras...

Para cursos de 
Lengua internacional

Esperanto
diriĵase a

ASTURA ESPERANTO ASOCIO
«T c/ Begona, 25

33206-GIJON (Asturias)
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Partopreno de Astura Es- 
peranto Asocio en la «Festo 
de la Lingvoj»

En nia urbo, Gijon, en monato mar- 
to, de antaŭ du jaroj, okazas la t.n. 
«Festo de la Lingvoj». Laŭ la propa- 
gando far de ties organizintoj, ĝi es- 
tas iu iniciato celanta diskonigi kaj festi la ling- 
van kaj kulturan diversecon kiel esenca hered- 
aĵo de la homa civilizacio, disvolvigi la civit- 
anan kapablon je akceptemo kaj interkomunik- 
ado, havigi al la lingvo lernantoj eblecon je 
praktikado kadre de ia interkomunikado reala, 
dinamika kaj stimulanta, kaj promocii la lern- 
adon kaj uzadon de idiomoj kiel agrabla kaj riĉ- 
iga agado. Ver- 
dire, oni inten- 
cas consciigi la 
loĝantaron pri la 
lingva proble- 
mo.
Lingva proble- 
mo de la mon- 
do, sed konkrete 
de tiu ĉi Eŭropo 
en kiun ni en- 
kondukiĝas kaj 
kiu antaŭmarŝas 
al sia unuiĝo. 
Precize, ĉar la 
nuna jaro estis 
deklarita «Eŭro- 
pa Jaro de la Lingvoj» far la Eŭropa Unio kaj la 
Eŭropa Parlamento, ĉi tiu 3a okaziĝo de la Festo 
enkadriĝis en tiu celebrado.
La organizado de tiu ĉi aranĝo ĝis nun kaj deko- 
mence ĝuis je ĉiutipa institucia apogo, ekde la 
Urbestraro de Gijon kaj la Konsiliestro pri Kler- 
igado kaj Kulturo de la registaro de la Asturia 
Princlando ĝis diversaj publikaj kaj privataj kor- 
poracioj kiuj kunlaboris diversmaniere. Rilate al 
la akceptado kiun tiu iniciato havis fare de la pu- 
bliko, oni devas diri ke ĝi ne similis precize al 
tiu kiun ĝuis la festo nomata «Nigra Semajno» 
kaj aliaj festaj kaj distraj aranĝoj organizitaj en 
Gijon. Temas pri aktoj kun kultura enhavo kiuj, 
krome, kaj eĉ se ili estas festoformaj, rilatas al 
iu problemo de nia socio, kaj krome iu proble- 
mo pri kiu la loĝantaro ne estas speciale konsci- 

Participacion de la Asocia- 
cion Asturiana de Esperanto 
en la 'Fiesta de las Lenguas’

En nuestra ciudad de Gijon, en el mes 
de marzo, desde hace dos anos tiene 
lugar la llamada. «Fiesta de las Len- 
guas». Segŭn la propaganda de sus or- 

ganizadores, se trata de una iniciativa dirigida a di- 
vulgar y festejar la diversidad linguistica y cultural 
como una herencia esencial de Ia civilizacion hu- 
mana, desarrollar la capacidad ciudadana de acepta- 
cion y comunicacion, proporcionar a los estudiantes 
de idiomas la posibilidad de practicarlos en el mar- 
co de una comunicacion reai, dinamica y estimu- 
lante, y promocionar el estudio y uso de idiomas 
como una actividad agradable y enriquecedora. En 

realidad, se trata 
de concienciar a 
la poblacion so- 
bre el problema 
lingŭistico.
Problema lin- 
gŭistico del 
mundo, pero en 
concreto de esta 
Europa en Ia que 
nos integramos y 
que avanza hacia 
su unificacion. 
Precisamente, ya 
que el ano actual 
fue declarado 
«Ano Europeo 
de las Lenguas» 

por la Union Europea y el Parlamento Europeo, es- 
ta 3a edicion de la Fiesta se enmarcd en esa cele- 
bracion.
La organizacion de este festejo gozo hasta ahora y 
desde su comienzo con todo tipo de apoyo institu- 
cional, desde el Ayuntamiento de Gijon y la Conse- 
jeria de Education y Cultura del Principado de As- 
turias hasta diversas entidades publicas y privadas 
que colaboraron de diversos modos. En cuanto al 
recibimiento que esta iniciativa tuvo por parte del 
pŭblico, hay que decir que no fue precisamente pa- 
recido al de Ia «Semana Negra» y otros montajes 
lŭdicos, de otio, organizados en Gijon. Se trata de 
actos de contenido cultural que ademas, y por muy 
festivos que sean en su forma, se refieren a un pro- 
blema de nuestra sociedad, y ademas un problema 
sobre el cual la poblacion no esta especialmente 
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igita-. Tre malmultaj personoj maltrankviliĝas, 
ekzemple, pro tiu fakto ke la lingvo-diverseco 
en Eŭropo, kiu malfaciligas la liberecon de cir- 
kulado de laboristoj ene de la Eŭropa Unio, al- 
konduku al ia enorma ofensivo de Ia angla ling- 
vo, domaĝe al la disvolviĝo kaj la konservado 
de la propraj kaj praaj kulturoj de la tuta konti- 
nento.
Do, mankas la amasa partopreno de la publiko 
en Ia agado de la «Festo de la Lingvoj», sed la 
menciita institucia apogo garantiis, ĝis nun, kon- 
kretan tipo je ĉeestantaro. Ni temas pri la ge- 
lernantaro, la gestudentoj de diversaj lernejoj kaj 
gimnazioj, tiel de nia urbo kiel de aliaj lokoj de 
nia regiono. Dum la kvar tagoj de la festo-daŭro 
de la nuna jaro, senĉese defilis tra festejo iu jun- 
eca publiko al kiu oni povis prezenti ian real- 
aĵon kaj ian lingvan problemaron pri kiuj ĝi es- 
tis koninta ne- 
nion antaŭe. La 
lernejoj kaj la 
instruaj medioj 
povas multe fari 
por konsciigi la 
gelernataron pri 
la eŭropa situa- 
cio rilate al la 
lingva afero kaj 
promocii konve- 
najn solvojn. 
Kelkaj estas la 
proponitaj sol- 
voj, kaj ĉiuj es- 
primiĝis en la Festo. Jam ni menciis tiun real- 
aĵon de tiu superregado de la angla lingvo, kiu 
estas rezulto de iu kultura imperiismo -ties de 
Usono, kompreneble- antaŭ kiu Eŭropo ŝajne 
troviĝas tiome sendefenda kiom la cetero el la 
mondo. Sed la defendo devas esti organizata 
unue en la homa menso kaj volo; temas pri ia 
kleriga tasko en kiu povas ludi gravan rolon tiel 
la informmedioj kiel la eduksistemo kaj iniciatoj 
kiel tiu ĉi «Festo de la Lingvoj» pri kiu ni te- 
mas.
La ĉefa mesaĝo, kiun oni povas eltiri el la Festo 
estas tiu de la toleremo kaj akceptemo antaŭ la
lingva kaj kultura diverseco. Rilate al la solvoj 
por venki la lingvajn barojn, estas, unue, tiu ki- 
un povus nomi "multlingveco", aŭ plej ĝuste 
"plurlingveco", t.e. promocii la lernadon de aliaj 
lingvoj, ĝenerale kaj abstrakte konsiderate, tio 

concienciada. A muy poca gente Ie preocupa, por 
ejemplo, el hecho de que la diversidad linguistica 
en Europa, que dificulta la libertad de circulation 
de trabajadores dentro de la Union Europea, este 
siendo saldada con una descomunal ofensiva del in- 
gles, en perjuicio del desarrollo y la conservation 
de las culturas autoctonas de todo el continente. 
Asi pues, no hay una participacion masiva del pŭ- 
blico en las actividades de la «Fiesta de las Len- 
guas», pero el mencionado apoyo institucional ga- 
rantizo, hasta la fecha, un determinado tipo de asis- 
tencia. Nos referimos a los escolares, los alumnos 
y alumnas de diversas escuelas e institutos de ense- 
nanza media, tanto de nuestra ciudad como de otras 
localidades de la region. Durante los cuatro dias 
que duro el festejo este ano, sin cesar estuvo desfi- 
lando por el recinto ferial un publico juvenil al que 
se Ie podia presentar una realidad y una problemati- 
ca linguistica con las que no estaba muy familiari- 

zado. La escuela 
y el aparato do- 
cente pueden ha- 
cer mucho para 
concienciar a los 
estudiantes sobre 
la situacion euro- 
pea en el tema 
lingŭistico y pro- 
mover las solu- 
ciones adecua- 
das.
En cuanto a las 
soluciones pro- 
puestas, son va- 

rias, y todas tuvieron su expresion en la Fiesta. Ya 
mencionamos la realidad existente de un predomi- 
nio del idioma ingles que es el resultado de un im- 
perialismo cultural -de los EE.UU., por supuesto- 
ante el cual Europa parece estar tan indefensa co- 
mo el resto del mundo. Pero la defensa debe ser or- 
ganizada primero en la mente y la voluntad huma- 
na; se trata de una labor educativa en la que pue- 
den jugar un importante papel tanto los medios de 
difusion como el sistema educativo e iniciativas co- 
mo la «Fiesta de las Lenguas» que comentamos. 
El principal mensaje que puede extraerse de la 
Fiesta es de la tolerancia y receptividad ante la di- 
versidad linguistica y cultural. En cuanto a las solu- 
ciones para salvar la barrera idiomatica, esta, en 
primer lugar, la que podriamos llamar "multilin- 
gŭismo", o mas exactamente "plurilinguismo", con- 
sistente en fomentar el estudio y aprendizaje de 
otras lenguas, asi en general y en abstracto, es de-

9



estas, que ĉiu homo, niakaze ĉiu hispano, lernu 
almenaŭ unu fremdan lingvon, aŭ pli ol unu se 
eble. Nia Esperantista Movado prezentiĝas kun 
sia propra solvo kaj mesaĝo. Ni ne teniĝas kon- 
traŭ aliaj solvoj, sed, jes ja, ni estas pretaj de- 
fendi tion kion ni taksas plej konvena. Kaj ne 
mistaksante la eblan valoron de la plurlingvisma 
solvo, ni ankaŭ ne rezignas montri siajn man- 
kojn.
Unue, la ĝenerala rekomendo "lerni kroman 
lingvon" lasas la elektantojn senŝirme antaŭ la 
propagando kaj influo, socia prestiĝo, ktp. de la 
ekonomiaj potencoj kiuj disponas je grandaj ri- 
medoj por promocii sian lingvon kaj kulturon 
domaĝe al la malpli potencaj nacioj. Estas la 
menciita kazo de la absoluta superregado de la 
angla lingvo, sed maksimume, en Eŭropo eblus 
disvastiĝi nur de 
kromaj lingvoj: 
la germana kaj 
la franca. La ce- 
tero el la eŭropa 
teritorio restas 
kiel tereno de 
kultura koloni- 
igado fare de la 
plej riĉaj poten- 
coj.
Aliflanke, Ia 
plurlingvismo 
estas tre parta 
kaj limigita sol- 
vo de la lingva 
problemo. Ĉiu
lernebla lingvo, t.e., ĉiu ajn el la eŭropaj ling- 
voj, se oni volas atingi sufiĉan gradon je scipovo 
el ĝi, estas sufiĉe malfacila por plenigi komple- 
tan vivon de ĉiu persono. Nur tiuj tre menskapa- 
bluloj povus lerni du aŭ pli fremdajn lingvojn, 
kaj ĉiukaze tio ne sufiĉos al ili por la tuta teri- 
torio de la Eŭropa Unio, kie oni parolas multaj 
lingvojn.
La solvo, kiun ni taksas kiel ideala devas posedi 
tri karakteraĵojn:
la. Eŭropa bezonas ian KOMUNAn lingvon. 
La dua lingvo de ĉiu eŭropano devas esti kom- 
prenata en ĉiu ajn lando kaj en ĉiu ajn angulo de 
la Eŭropa Unio. Sen tiu premiso oni ne povas 
pretendi solvita la lingvan problemon de Eŭro- 
po.
2a. La komuna lingvo devas esti NEŬTRALA. 

cir, que cada persona, en nuestro caso, cada espa- 
nol, aprenda al menos un idioma extranjero, o mas 
si es posible. Nuestro Movimiento Esperantista se 
presenta con su propia solucion y su mensaje. No 
venimos a combatir a otras soluciones pero si a 
defender la que nos parece mejor. Y sin menos- 
preciar lo que puede tener de valida la solucion del 
plurilinguismo, tampoco nos abstenemos de mostrar 
sus limitaciones.
En primer lugar, la recomendacion generica de 
"aprender otro idioma" deja a los optantes a merced 
de la propaganda e influencia, prestigio social, ete. 
de las potencias economicas que disponen de gi- 
gantescos recursos para promocionar su lengua y su 
cultura en detrimento de las naciones mas debiles. 
Esta el caso mencionado del absoluto dominio del 
ingles, pero como mucho, en Europa tendrian posi- 
bilidad de difundirse solo otras dos leguas: el ale-

K3 man \ cl liar.cĉs.
El resto del terri- 

Eĵtorio europeo 
Mqueda como te- 

ireno de coloni- 
zacion cultural 
por parte de las 
potencias mas ri- 

una 
muy

otra parte, el 
plurilinguismo 
representa 
solucion 
parcial y limita- 
da del problema 
idiomatico. Cada 
una de las len- 
guas a aprender, 

es decir, cualquiera de las lenguas europeas, si se 
quiere conseguir un dominio aceptable del idioma, 
es lo hastante dificil para llenar toda una vida hu- 
mana. Solo Ias personas muy dotadas podrian 
aprender dos o mas lenguas extranjeras, y en todo 
caso eso nos les bastaria para todo el territorio de 
la Union Europea, donde se hablan muchos idio- 
mas.
La solucion que vemos como ideal ha de presentar 
tres caracteristicas:
la. Europa necesita una lengua COMŬN. La se- 
gunda lengua de todo europeo debe ser comprendi- 
da en cualquier pais y en cualquier rincon de la 
Union Europea. Sin esa premisa no se puede pre- 
tender solucionar el problema idiomatico europeo. 
2a. La lengua comŭn debe ser NEUTRAL. No pue- 
de ser la de ninguno de los paises existentes, pues 
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Ne povas esti tiu de iu el la ekzistantaj landoj, 
ĉar tiukaze temus pri ia maljusta kaj premiga 
solvo, kvazaŭ premio al la kultura imperiismo 
de la plej forta potenco. Konstrui Eŭropon sur 
tioma maljustaĵo estus ia historia eraro kiel es- 
tis, siatempe, la konstruado de iuj eŭropaj landoj 
kiuj altrudis oficialan lingvon al regionoj kiuj 
posedis sian propan etnian idiomon. La nova 
Eŭropo kiu naskiĝas ne povas enporti jam deko- 
mence la ĝermon de konfliktoj kiel tiuj kiuj 
ruinigis, ekzemple, Jugoslavion.
3a. La lingvo komuna kaj neŭtrala devas esti 
FACILE lernebla. Ĝi devas esti iu lingvo demo- 
kratia, t.e. taŭga por ĉiuj, ne nur por iu klera 
elito kapabla lerni fremdajn lingvojn. Por tiaj 
kleraj elitoj utilas Ia plurlingvisma solvo, sed 
por la ordinaraj 
personoj, plej- 
parto el la loĝ- 
antaro, ni bezo- 
nas ion nekom- 
plikan, facilan, 
kio ne postulus 
multe da lerno- 
tempon.
Ĉi tiu mesaĝo, 
kiun la esperant- 
ista movado dis- 
konigas ekde la 
jaro 1887, kon- 
vene adaptita al 
la kondiĉoj kaj 
cirkonstancoj de 
nia epoko kaj de 
la eŭropa kadro 
en kiun nia lando enkonduki ĝas, estis kion ni 
klopodis komuniki, de nia stando en la Festo de 
la Lingvoj, dum la tagoj 13a al la 16a de marto. 
Por faciligi sian komprenon, ni disdonis iujn 
materialojn, tiucele preparitaj, el kiuj ni prezen- 
tas ion en tiuj ĉi paĝoj. Krom la bildstria paĝo 
kun desegnaĵoj kaj dulingva teksto, Esperanta 
kaj Hispana, kiu jam estis prezentita en la revuo 
de la Festo, ni disdonis ankaŭ ian instruan mate- 
rialon celante montri unu el la menciitaj karak- 
terajoj de Esperanto: ties lerno-facileco. Nia 
ASTURA ESPERANTO ASOCIO, krom siaj 
kursoj de la Internacia Lingvo, tre alte taksas 
sian partoprenon en tiutipaj aktoj, kiuj ebligas 
alveni al la publiko, eĉ se ankoraŭ temas pri ia 
selekta kaj ne amasa publiko. 

La urbestrino kaj iu konceliestro vizitas nian standon

La alcaldesa y unos concejales visitan nuestro stand

en ese caso se trataria de una solution injusta, abu- 
siva, un premio al imperialismo cultural de la po- 
tencia mas fuerte. Construir Europa sobre tamana 
injusticia seria un error historico como lo fue, en su 
dia, la construccion de algunos paises europeos que 
impusieron una legua oficial determinada a regio- 
nes que teman su propio idioma. La nueva Europa 
que esta naciendo no puede Ilevar ya desde el prin- 
cipio la semilla de conflictos como los que arruina- 
ron, por ejemplo, a Yugoslavia.
3a. La lengua comŭn y neutral debe ser de FACIL 
aprendizaje. Debe ser una lengua democratica, para 
toda la gente, no solo para una elite intelectual ca- 
paz de aprender lenguas extranjeras. Para las elites 
intelectuales sirve perfectamente la solution pluri- 
lingŭista, pero la gente normal y corriente, la ma- 
yoria de la poblacion, necesitamos algo sencillo, 

facil, que no 
robe mucho 
tiempo de es- 
tudio.
Este mensaje, 
que el movi- 
miento esperan- 
tista viene difun- 
diendo desde 
1887,convenien- 
temente adaptado 
a las condiciones 
y circunstancias 
de nuestra epoca 
y del marco eu- 
ropeo en el que 
nos encuadra- 
mos, fue el que 
tratamos de co- 

municar, desde nuestro stand en la Fiesta de las 
Lenguas, durante los dias 13 al 16 de marzo. Para 
facilitar su comprension, distribuiamos unos mate- 
riales que habiamos preparado, del cual exponemos 
algo en estas paginas. Aparte de la historieta 
dibujada y con texto en ambos idiomas, Esperanto 
y Espanol, que ya habla sido incluida en la revista 
de la Fiesta, distribuimos tambien un material di- 
dactico con la fmalidad de mostrar una de Ias men- 
cionadas caracteristicas del Esperanto: su facilidad 
de aprendizaje.
Nuestra ASOCIACI ĜN ASTURIANA DE ESPE- 
RANTO, ademas de los cursos de la Lengua Inter- 
nacional que imparte, valora muy positivamente su 
participacion en este tipo de actos, que Ie permite 
llegar al pŭblico, aunque de momento se trate aŭn 
de un pŭblico selecti vo y minoritario.
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Sufijo -ist profesion

Horloĝo Horloĝisto Boto Botisto Fervojo Fervojisto

Dento Dentisto Floro Floristo Drogisto Harpo Harpisto

Espanol Frances Ingles Italiano Esperanto
trabajo obrero, 

trabajador
travail travailleur work worker lavoro lavoratore laboro laboristo

i flor florista fleur fleuriste flower florist fiore florista floro floristo

I diente dentista dent dentiste tooth dentist dente dentista dento dentisto

mar marinero mer marinier sea marine 
seaman

mare marinaro maro maristo

reloj relojero horloge horloger clock clockmaker orologio orologiaio horloĝo horloĝisto

puerta portero porte portier gate porter portier portiere pordo pordisto 1

tambor tamborilero tambour tatnbourinaire drum drummer tamburo tamburo tamburo tamburisto ;

escritor- 
artista

autor Ecrire auteur 
derivajn

work of
art

author scrivere skrittore verki verkisto

ensefiar, 
instruir

profesor, 
maestro

ensegner 
instruire

instructeur to teach teacher instruire, 
insegnare

istruttore instrui instruisto

cocinar cocinero cuire cuisinier to cook cook cucinare cuoco kuiri kuiristo

curar medico guĉrir medecin to cure medical curare, 
sanare

medico kuraci kuracisto

deporte deportista sport sportif sport sports sport sportivo sporto sportisto

vender vendedor vendre vendeur to seli selling vendere venditore vendi vendisto

cantar cantante chanter chanteur to sing singer cantare cantante kanti kantisto j

asar homero rotir rotisseur to roast roasting-jack arrostire fomaio baki bakisto .

granja granjero ferme fermier farra farmer fattoria fattore farmo farmisto j

farmacia, 
botica

farmacĉutico, 
boticario

pharmacie phannaceutique pharmacy pharmacist farmacia farmacista apoteko apotekisto 1

banco banquero bane banquier bank banker banco banchiere banko bankisto

danzar, 
bailar

bailarin danser danseur to dance dancer ballare ballerino danci dancisto

ojo oculista oeil oculiste eye occulist occhio oculista okulo okulisto

foto fotdgrafo photo phtographe photo photographe foto fotografo foto fotisto

12



SufiĴo ■ej lugar

Espanol Frances Ingles Italiano Esperanto

estudiar escuela ĉtudier ĉcole to studi school studiaro scuola lemi lemejo

• . cocinar cocina cuire cuissine to cook kitchen cocinare cucina kuiri kuirejo

I heber bar, 
tabema

boire bar to drink bar, 
tavem

bere bar, 
bettola

drinki drinkejo

comer comedor manger salle A
manger

to eat dining- 
room

mangiare sala da 
pranzo

manĝi manĝejo

nadar piscina nager piscine to swim swimming- 
pool

nuotare piscina naĝi naĝejo

rezar templo, 
iglesia

prier temple, 
ĉglise

to say church pregare templo preĝi preĝejo

libro libreria livre libraire book bookcase libro libreria libro librejo ||

soldado cuartel soldat quartier soldier barracks soldato caserma soldato soldatejo

tumba, 
sepultura

cementerio tombe cimetifere tomb cemeteiy tomba, 
sepoltura

cimitero tombo tombejo

jugar sala de 
juegos

jouer rĉcrĉatif to play playing- 
field

giocare salone dell 
giocco

ludi ludejo

cafe cafeteria cafe cafeier coffee coffee 
house

caffe buffet kafo kafejo

hormiga hormiguero fourmi fournŭllere ant ants’ nest formica formicaio formiko formikejo ,

caballo cuadra cheval ĉcurie horse stable cavallo stalla ĉevalo ĉevalejo

cerdo pocilga pore porcherie Pig pigsty porco porcile porko porkejo

toro establo taureau etable bull cowshed toro stalla bovo bovejo

paloma palomar colombe colombier pigeon pigeonloft colomba colombaia kolombo kolombejo

peno perreta chien cheni! dog kennel cane canile hundo hundejo

cordero aprisco agneau bergerie lamb sheepfold agnelo stalla ŝafo ŝafejo

gallina gallinero poule poulailler hen henhouse gallina pollaio kokino kokinejo

apacentar pradera paitre prairie to pasture grassland pascolare prato paŝti paŝtejo

ir senda aller sente to go path andaro sentiero iri irejo
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AL LINGVA DEMOKRATIO

Strategia Laborplano de UEA 2001-2010

La Komitato de Universala Esperanto Asocio dum la 
Universala Kongreso enTel-Avivo principe aprobis la 
Laborplanon, kies tekston oni prezentas ĉi-sube. La 
definitiva akcepto, tamen, estis prokrastigita ĝis la 
Universala Kongreso en Zagrebo cele de ke, dum la 
unujara periodo inter ambaŭ kongresoj, la plano estu 
ĝisfunde pristudata kaj ricevu la alportaĵojn de la es- 
perantistaro.
Antaŭ ni do, estas laborplano por la agado de nia es- 
perantista movado dum la tuta nuna jardeko. El ĝi, la 
Esperanto-Grupoj, kiaj nia Astura Esperanto Asocio, 
kaj ĉiuj unuopaj esperantist(in)oj povas eltiri ideojn 
por la realigo de nia tasko en la celo de disvastigado 
de la Internacia Lingvo.

CEL-DEKLARO DE UEA
UEA celas grupigi tiujn uzantojn de Esperanto, indivi- 
duajn kaj kolektivajn, kiuj volas kunlabori por ties 
progresigo en la vasta kadro de agado por pli justa 
mondo.
UEA aparte celas kontribui al pli vasta konscio pri la 
valoro de la neŭtrala lingvo Esperanto, kaj al pli ama- 
sa lernado kaj uzado de Esperanto en interkulturaj kaj 
interlingvaj rilatoj.
UEA celas evoluigi idean kaj organizan kadron, en 
kiu ĝiaj anoj povas senpere kaj efike kontaktiĝi kaj 
kunlabori, sen limigoj rilate al etna, nacia, seksa aŭ 
ekonomia identeco, politikaj aŭ religiaj kredoj, kaj si- 
mile.
UEA bazas ĉiun sian agadon sur respekto de la homaj 
rajtoj, de neperforta paca kunvivado kaj de la vivo-di- 
verseco ĝenerale.

STRATEGIA LABORPLANO DE UEA 2001-2010

Enkonduko
Al lingva demokratio estas plano por nova kampanjo 
kaj strategia plano por UEA en la periodo 2001-2010. 
Gi estas sekvanto de la strategia plano Kampanjo 
2000 por nova lingva ordo, kiu plu validos ĝis la ak- 
cepto de la nova plano dum la komitatkunsido en Za- 
grebo.
Al lingva demokratio estas strebo surbaze de analizo 
de la nuna stato de la Esperanto-movado kaj la spertoj 
de Kampanjo 2000 plifortigi la agadon de UEA kaj 
kontribui al la bonfarto de la tuta movado. Memorante 
pri la celoj de Kampanjo 2000 (1. Levi la organizan 
kaj idean nivelon de la Esperanto-movado, 2. Levi la 
prestiĝon de la internacia lingvo, 3. Influi la inter- 
nacian vivon) - ĝi difinas prioritatojn por la agado de 
UEA kaj provizas kadrojn por progresigo de la mov- 
ado.
Ĝi analizas la agadon por Esperanto laŭ tri agad-kam-

HACIA UNA DEMOKRACIA LINGUISTICA

Plano Estrategico de Trabajo de UEA 2001-2010

El Comite de la Asociadon Universal de Esperanto duran- 
te el Congreso Universal en Tel-Aviv aprobo en prindpio 
el Plan de trabajo, cuyo texto se presenta a continuacion. 
La aprobacion definitiva, no obstante, fue aplazada hasta 
el Congreso Universal en Zagreb para que, durante el peri- 
odo anual entre ambos congresos, el plan sea estudiado en 
profundidad y reciba las aportaciones de los esperantistas. 
Asi pues, ante nosotros esta un plan de trabajo para la ac- 
cion de nuestro movimiento esperantista durante toda una 
decada. De el, los Grupos de Esperanto, tales como nues- 
tra Asociadon Asturiana de Esperanto, y todos los espe- 
rantistas individualmente pueden extraer ideas para la rea- 
lizacion de nuestra tarea en el objetivo de difusion de la 
Lengua Internadonal.

DEKLARACION DE OBJETIVOS DE UEA

UEA pretende agrupar a todos los usuarios de Esperanto, 
individuales y colectivos, que quieren colaborar en su pro- 
greso en el amplio marco de accion por un mundo mas 
justo.
UEA pretende en especial contribuir a una mas amplia 
concienciacion sobre el valor de la lengua neutral Esperan- 
to, y a un mas masivo aprendizaje y uso de Esperanto en 
las relaciones interculturales e interlingŭisticas.
UEA pretende hacer evolucionar un marco ideologico y 
organizativo, en el cual sus miembros puedan directa y efi- 
cazmente contactar y colaborar, sin limitaciones de iden- 
tidad etnica, nacional, sexual o economica, credos politicos 
o religiosos, ete.
UEA basa toda su actuacion en el respeto a los derechos 
humanos, de convivencia pacifica no violenta y de la di- 
versidad vital en general.

PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO DE UEA 2001-2010

Introduction
Hacia una democracia linguistica es un plan para una nueva 
campana y un plan estrategico para UEA en el periodo 

2001-2010. Es una continuacion del plan estrategico Cam- 
pana 2000 para un nuevo orden lingŭistico, el cual perma- 
necera en vigor hasta la aceptacion del nuevo plan en la 
reunion del comite en Zagreb.

Hacia una democracia linguistica es un esfuerzo sobre la 
base de un analisis del estado actual del movimiento espe- 
rantista y las experiencias de Campana 2000 para fortalecer 
la accion de UEA y contribuir a la buena salud de todo el 
movimiento. Recordando los objetivos de Campana 2000 
(1. Elevar el ni vei organizativo e ideologico del movimien- 
to esperantista, 2. Elevar el prestigio de la lengua inter- 
nacional, 3. Influir en la vida internacional) -define priori- 
dades para la accion de UEA y provee marcos para hacer 
progresar el movimiento.
Analiza la accion por el Esperanto segun tres campos de 
accion:
- comprension sobre el Esperanto (informacion externa, 
culturizacion interna sobre el Esperanto y sobre comuni- 
cacion internacional);
- promover que se hable Esperanto (desde cursos de todos
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- komprenigo de Esperanto (ekstera informado, inter- 
na klerigado pri Esperanto kaj pri internacia komunik- 
ado);
- paroligo de Esperanto (de kursoj ĉiunivelaj, ĝis ren- 
kontiĝoj kaj kongresoj), kaj
- utiligo de Esperanto (por interkultura edukado kaj 
internacia praktika kunlaboro).
Ni recomendas, ke ĉiu kunlaboranta Esperanto-orga- 
nizaĵo analizu sian agadon en tiu kadro, kaj vastigu 
la laboron en tiuj kampoj, kiuj estas plej malfortaj aŭ 
pri kiuj ili plej kompetentas.
La plano ankaŭ identigas strategiajn prioritatojn aplik- 
eblajn al ĉiu agad-kampo. Tiuj koncepteblas kiel tri 
agad-direktoj:
- profesiiĝo,
- plijuniĝo,
- tutmondiĝo.
La plano povas servi al ĉiu kunlaboranta organizaĵo 
kiel komuna bazo por agado. Ĉiu organizaĵo povas 
analizi sian agadon laŭ tiu ĉi kadro. La baza plano es- 
tas ĝenerala kaj nur indikas kelkajn ĉefajn gvidliniojn. 
Post ĝia definitiva akcepto ĉiu organizaĵo povas 
adopti ĝin al siaj kondiĉoj, tenante laŭeble ĝian ĝene- 
ralan ideon: agado "al lingva demokratio" per atento 
al la tri laborkampoj kaj labordirektoj.
Apartaj detalaj laborprogramoj estu faritaj pri la prak- 
tikaj paŝoj por la plenumo de la plano. La ellaboron 
kaj plikonkretigon gvidos la Estraro kaj aparta tiucele 
starigita komisiono surbaze de vasta publika diskuto 
ĝis la komitatkunsido en 2001. La Komitato estu in- 
formita pri la progreso de la laboro minimume ĉiun 
trian monaton. Lige al la UK en 2001 estu organizita 
speciala strategia seminario por Ia Komitato.
La Komitato dediĉu specialan atenton ĉiun duan jaron 
al la pritakso de la atingoj de la plano. La Komitato 
povas kiam ajn, por respondi al novaj evoluoj, revizii 
aŭ nuligi ĝin por alpreni novan planon.

Plano

l-a agad-kampo: KOMPRENIGO DE ESPERANTO 
Tio signifas atingi, ke pri Esperanto la celataj homoj 
havu kiel eble plej ĝustajn ideojn. La agadkampo an- 
kaŭ celas atenton al vasta kompreno pri la aspektoj de 
internacia komunikado en la Esperanto-movado kaj 
ekster ĝi. Konsciigo kaj klerigo de la movadanoj estas 
esencaj por sukcesa kaj vastskala konsciigo kaj kler- 
igo ekster la movado.
Sur la ekstera kampo, necesas celi ne nur al pasiva in- 
formado (nur al petantoj), sed plie al aktiva inform- 
ado, ĉu al la publiko ĝenerala ĉu al pli faka publiko. 
Tiucele, ni rekomendas, ke ĉiu organizaĵo pristudu 
la informkanalojn uzatajn por similaj kulturaj-sociaj- 
internaciaj agadoj en la koncernaj landoj aŭ medioj. 
Oni nepre ne neglektu la diversajn uzojn de elektroni- 
kaj retoj por nacilingva informado. Oni ankaŭ utiligu 
maksimume la eblojn de tradukado por disponigi kva- 

los niveles, hasta encuentros y congresos), y
- promover la utilizacion del Esperanto (para la educadon 
intercultural y cooperacion internacional practica). 
Recomendamos, que toda organizadon esperantista cola- 
boradora analice su accion en ese marco, e intensifique el 
trabajo en aquellos campos, que sean mas debiles o sobre 
aquellos en los que ellos sean mas competentes.
El plan tambien identifica las prioridades estrategias apli- 
cables a cada campo de accion. Ellos se pueden concebir 
como tres direcciones de accion:
- profesionalizacion,
- rejuvenecimiento,
- mundializacion.
El plan puede servir a toda organizacion colaboradora co- 
mo una base comŭn para la accion. Cada organizacion 
puede analizar su accion segŭn este marco. El plan basico 
es general e indica solo algunas directrices principales. Tras 
su definitiva aprobacion cada organizacion puede adaptado 
a sus condiciones, conservando en lo posible su idea gene- 
ral: accion "para una democracia linguistica" poniedo aten- 
cion a los tres campos y direcciones de trabajo.
Haganse programas de trabajo detallados aparte sobre los 
pasos practicos para la realizadon del plan. La elaboracion 
y concredon sean dirigidos por la Direccion y por una co- 
mision especialmente constituida para este fin sobre la base 
de una amplia discusion pŭblica hasta la reunion del comi- 
te en el 2001. El Comite debe ser informado sobre el pro- 
greso del trabajo al menos trimestralmente. En relacion al 
UK en 2001 debe ser organizado un seminario estrategico 
especial para el Comite.
Que el Comite dedique una atendon especial cada dos 
anos a la valoradon de los logros del plan. El Comite pue- 
de en cualquier momento, para responder a nuevas evolu- 
ciones, revisado o anularlo para asumir un nuevo plan.

Plan

l‘r campo de accion: FOMENTAR LA COMPRENSION 
SOBRE EL ESPERANTO

Significa lograr, que la personas interesantes tengan acerca 
del Esperanto las ideas mas acertadas posible. El campo de ac- 
cion persigue tambien una atendon a una amplia compren- 
sion sobre los aspectos de comunicacion internacional en el 
movimiento esperantista y fuera de el. Concienciacion y cui- 
turizadon de los miembros del movimiento son esenciales pa- 
ra una exitosa y amplia concienciacion y culturizacion fuera 
del movimiento.
En el terreno exterior, es preciso aspirar no solo a una in- 
formacion pasiva (solo a los que la soliciten), sino ademas 
a una informacion activa, tanto al pŭblico en general 
como al un pŭblico mas especializado.
A ese fin, recomendamos, que cada organizacion estudie 
los canales de informacion usados para acciones similares 
culturales-sociales-internacionales en los paises o medios 
correspondientes. No dejar de prestar atendon a los diver- 
sos usos de redes electronicas para la informacion en len- 
gua nacional. Utilicense al maximo tambien las posibilida- 
des de traduccion para proporcionar informes de calidad 
en el mayor nŭmero de lenguas posible.
En el terreno interno, es preciso reforzar la tradicion de 
culturizacion continua sobre el Esperanto, bien sea sobre 
el idioma mismo, o sobre su historia, literatura, significa- 
cion sociopolitica o evolucion terminologica. Entre los
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Utajn informojn en kiel eble plej multaj lingvoj.
Sur la interna kampo, necesas plifortigi la tradicion de 
daŭra klerigado pri Esperanto, ĉu pri la lingvo mem, 
ĉu pri ĝiaj historio, literaturo, socipolitika signifo aŭ 
terminologia evoluo. Inter la eblaj rimedoj troviĝas li- 
brokluboj, studgrupoj, seminarioj, ekzamenoj kaj kon- 
kursoj.
Direkte al tutmondiĝo la agadkampo entenas atenton 
al tutmonda konsciigo kaj klerigo en regionoj kaj lan- 
doj kie la Esperantomovado ne enradikiĝis aŭ estas 
malforta.
Direkte al plijunigo la agadkampo entenas atenton al 
konsciigo kaj klerigo de junaj personoj en kaj ekster 
la movado.
Direkte al profesiiĝo la agadkampo entenas atenton al 
plikvalitigo de la studado de internacia komunikado 
kaj de la rolo de Esperanto.

2- a agad-kampo: PAROLIGO DE ESPERANTO
Tio signifas atingi, ke lerniloj kaj lern-okazoj -inkluzi- 
ve de Esperanto-renkonti goj- estu facile troveblaj kaj 
allogaj por la celataj homoj.
Necesas koncepti la esperantistiĝon kiel daŭran proce- 
zon, kiu ne finiĝas per la trapaso de baza kurso. Ins- 
truistoj trejniĝu pri komunikiga kaj aktiviga pedago- 
gioj, ĉu ekster- ĉu en-movade. Tiucele la movado 
evoluigu kapablojn liveri tian trejnadon je profesia ni- 
velo, traktante precipe la specifaĵojn de Esperanto- 
instruado. Ĉiuj kursgvidantoj dediĉu parton de la kur- 
so al la pretigado de la lernantoj por posta memstara 
agado; laŭeble oni ankaŭ proponu konkretan daŭrigan 
kurson. En la planado de renkontiĝoj kaj kongresoj, 
la orientigo kaj kontentigo de novuloj estu nepra prio- 
ritato. Izolitojn oni kunligu telefone kaj retpoŝte.
Direkte al tutmondiĝo la agadkampo entenas atenton 
al sukcesa kultur-sentema instruado de la fenomeno 
Esperanto tutmonde.
Direkte al plijunigo la agadkampo entenas atenton al 
instruado de la fenomeno Esperanto al junuloj kaj de 
junuloj.
Direkte al profesiiĝo la agadkampo atentas al la trejn- 
ado de Esperanto-instruistoj kaj al instruado de la 
lingvo al personoj, kiuj povas utiligi siajn konojn de 
la fenomeno Esperanto en sia profesia vivo.

3- a agad-kampo: UTILIGO DE ESPERANTO
Tio signifas atingi, ke la celataj homoj trovu ion valo- 
ran kaj interesan per sia uzado de la lingvo.
Necesas transiri de la nuna situacio al vast-skala util- 
igo de Esperanto por praktikaj celoj de la homa vivo, 
kiuj povas esti plej variaj, de scienca informiĝo al 
komerco. Fakaj asocioj iĝu pli videblaj en landaj kaj 
internaciaj kongresoj kaj renkontiĝoj kaj en Interreto. 
Estu emfazo je interkulturaj utiligoj kaj je utiligoj pro- 
poneblaj kiel eble plej frue al memlernantoj.

l-a agad-direkto: PROFESIIGO
Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de i.a. intelekt- 

medios posibles estan los clubs literarios, grupos de estu- 
dio, seminarios, examenes y concursos.
En lo referente a la mundializacion el terreno de accion 
implica una atencion a la concienciacion y culturizacion 
en regiones y paises donde el movimiento esperantistas no 
enraizo o es debil.
Sobre el rejuvenecimiento el terreno de acion implica una 
atencion a la concienciacion y culturizacion de personas 
jovenes dentro y fuera del movimiento.
Para la profesionalizacion el terreno de accion implica una 
atencion a la mejora de calidad del estudio de comunica- 
cion internacional y del papel del Esperanto.

2° campo de accion: PROMOVER QUE SE HABLE ES- 
PERANTO

significa lograr, que los materialis y ocasiones de estudio -in- 
clusive de encuentros esperantistas- se encuentren facilmente 
y sean atractivos por las personas interesantes.
Es preciso concebir la esperantizacion como un proceso 
continuo, que no se termina por la realizadon de un curso 
basico. Los ensenantes deben entrenarse sobre pedagogia 
de comunicacion y activacion, tanto fuera como dentro 
del movimientlo. A ese fin el movimiento debe hacer evo- 
lucionar las capacidades de desarrollar ese entrenamiento 
a nivel profesional, tratando principalmente las especifida- 
des de la ensenanza del Esperanto. Todos los impartidores 
de cursos han de dedicar una parte del curso al la prepara- 
cion de los estudiantes para una posterior accion por su 
propia inidativa; en lo posible tambien se ha de proponer 
un curso concreto de continuacion. En la planificacion de 
encuentros y congresos, la orientadon y la satisfaccion de 
los nuevos ha de ser una prioridad indefectible. A los estu- 
diantes aislados se los de relacionar por telefono y por me- 
dio de la red postal.
Acerca de la mundializacion, el terreno de accion implica 
una atencion a la exitosa ensenanza de un sentimiento cul- 
tural del fenomeno Esperanto a escala mundial.
Para el rejuvenecimiento el campo de accion implica una 
atencion a la ensenanza del fenomeno Esperanto para los 
jovenes y de los jovenes.
En relacion a la profesionalizacion el campo de accion 
presta atencion al entrenamiento de los ensenantes de Es- 
peranto y a la ensenanza de la lenguao a personas, que 
puedan utilizar sus conodmientos del fenomeno Esperanto 
en su vida profesional.

3er campo de accion: PROMOVER LA UTILIZACIĜN 
DEL ESPERANTO

Significa lograr, que las personas interesantes encuentren algo 
valioso e interesante por su uso de la lengua.
Es preciso pasar de la situacion actual a la utilizacion a 
gran escala del Esperanto por objetivos practicos de la vida 
humana, que pueden ser muy variables, desde informacion 
tecnica al comercio. Las asociaciones especializadas deben 
hacerse mas visibles en congresos y encuentros nacionales 
e internacionales y en Internet. Pongase enfasis en la utili- 
zacion intercultural y en usos que se puedan proponer lo 
mas pronto posible a los que estudian autodidacticamente.

la directriz de accion: PROFESIONALIZACIĜN 

Significa el reclutamiento y activacion de, entre otros, inte- 
lectuales, universitarios, cientificos, organizadon, periodistas, 
publicistas, ensenantes, y otros. Interesan ademas personas con 
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uloj, universitatanoj, sciencistoj, organizistoj, ĵumal- 
istoj, publicistoj, instruistoj, k.a. Celindas krome ho- 
moj kun fakaj kapabloj en kampoj ekster la propra 
profesio. Ĉi tiuj homoj povas alporti valorajn kapa- 
blojn, sed tipe la tempo kiun ili povas disponigi al 
movada agado estas limigita. Gravas taŭga apogo de 
la asocio (precipe de ĝiaj propraj profesiuloj) al ĉi 
tiuj fakuloj, por ke ili engaĝiĝu en konsentitaj projek- 
toj kaj tie povu labori kun maksimuma produkt-ebleco. 
Reekzamenindas la celtrafeco kaj disdivido de la en- 
movadaj profesiaj fortoj, porke ili ekvilibre disparti ĝu 
al administrado, livero de servoj kaj apogo de la dis- 
vastigaj agadoj, kiel difinitaj en ĉi tiu plano. 
Profesiiĝo havas implicojn_por la tri agad-kampoj: 
En la kampo KOMPRENIĜO, ĝi signifas unuavice la 
ellaboron de taŭga inform-materialo. Ĝi ankaŭ signi- 
fas la ellaboron de studprogramoj pri Esperanto je su- 
pera nivelo, kaj la eldonadon de kompetentaj verkoj 
pri esperantologio kaj interlingvistiko.
En la kampo PAROLIGO, ĝi signifas unuavice la pli- 
bonigadon de nia instruista tradicio, kun disponigo de 
rimedoj por programo de instruista trejnado, perfekt- 
igo kaj ekzamenado kaj eldonado de lernilproduktoj, 
modernaj kaj enhave kaj prezentrimede. Tio inkluzivu 
la akceptitan principon, ke minimume unu enmovada 
aganto okupiĝu pri instruado en profesiaj kondiĉoj.
En la kampo UTILIGO, ĝi signifas la kunligadon de 
samfakuloj por stimuli ilian agemon per Esperanto. 
Esperanto estos rigardata kiel vera lingvo, kiam ĝi es- 
tos utila ankaŭ por atingi ĉiuspecajn celojn de la homa 
vivo.

2- a agad-direkto: PLIJUNIGO
Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de gejunuloj. 
TEJO kaj ĝiaj landaj kaj fakaj sekcioj ludas gravan 
rolon en la nuntempa Esperanto-kulturo, sed tro ofte 
ekzistas divido inter ili kaj la ceteraj movadaj struktu- 
roj. Necesas pli da dialogado kaj reciproka subteno 
inter la generacioj je ĉiuj niveloj. Ni rekomendas ke 
la Estraroj de UEA kaj TEJO ellaboru apartan labor- 
planon por tiu celo kaj tasku por ĝia efektivigo komu- 
nan komisiiton/komisionon.
Fakaj kaj aliaj asocioj organizu siajn kongresojn, ser- 
vojn kaj agadojn tiel, ke ili estu allogaj ankaŭ al jun- 
uloj, precipe praktikantaj fakuloj. Estu lokoj por jun- 
uloj en iliaj gvidorganoj.

3- a agad-direkto: TUTMONDIĜO
Tio signifas la varbadon kaj aktivigon de anoj en lan- 
doj kie Esperanto ankoraŭ ne trovis radikojn.
Eŭropo ne plu rolas kiel la unusola pezocentro de la 
Esperantomovado; ni bonvenigu kaj daŭrigu tiun evo- 
luon. La regionaj komisionoj de UEA meritas plian 
apogon kaj diskonigon, i.a. per pli elstara loko en ĝiaj 
ĉefaj eldonaĵoj kaj aranĝoj. La regionaj kongresoj 
transprenu rolon en la trejnado de instruistoj kaj kler- 
igado pri Esperanto. Ĉiuj organizaĵoj donu pli gran- 
dan prioritaton en sia agado al translima kunlaboro 

capacidades especializadas en campos fuera de la propia profe- 
sion. Estas personas pueden aportar valiosas capacidades, pero 
tipicamente el tiempo que ellas pueden poner a disposition de 
la actividad del movimiento es limitada. Importa el apoyo 
apropiado de la asociadon (principalmente de sus propios pro- 
fesionales) a estos especialistas, para que se enganchen en pro- 
yectos asumidos y puedan trabajar con el maximo de produc- 
tividad. Conviene reexaminar la eficacia y la division de las 
fuerzas profesionales del movimiento, para que se distribuan 
equilibradamente a la administracion, cumplimiento de ser- 
vicios y apoyo de las acciones amplificadas, como son defini- 
das en este plan. La profesionalizacion tiene implicaciones 
para los tres campos de accion:
En el campo de la promocion de la comprension del Espe- 
ranto, en primer lugar significa la elaboracion de un mate- 
rial informativo apropiado. Significa tambien la elabora- 
cion de programas de estudio sobre el Esperanto a nivel 
superior, y la edicion de obras competentes sobre esperan- 
tologio e interlinguistica.
En el campo de promover que se hable Esperanto, signifi- 
ca en primer lugar la mejora de nuestra tradicion de ense- 
nanza, con puesta a punto de medios para un programa de 
entrenamiento de ensenantes, perfeccionamiento y exame- 
nes y edicion de materiales de ensenanza, modernos tanto 
en lo que se refiere al contenido como a la presentadon. 
Eso ha de incluir aceptar por principio, que al menos un 
activista del movimiento se ocupe de la ensenanza en con- 
diciones profesionales.
En el campo de la utilizacion del Esperanto, significa la in- 
terrelacion de los especialistas del mismo area para estimu- 
lar su afan de trabajo por medio del Esperanto. El Espe- 
ranto sera mirado como un verdadero idioma, cuando sea 
ŭtil tambien para conseguir todo tipo de objetivos de la vi- 
da humana.

2a directriz de accion REJUVENECIMIENTO
Significa la recluta y activacion de gente joven. TEJO y sus 
secciones nacionales y especializadas juegan un importante 
papel en la actual cultura del Esperanto, pero muy a me- 
nudo existe una division entre ellas y los restantes estruc- 
turas del movimiento. Es preciso mas dialogo y apoyo re- 
ciproco entre las generaciones a todos los niveles. Reco- 
mendamos que las Direcciones de UEA y TEJO elaboren 
un plan de trabajo aparte para ese objetivo y formen para 
su realizadon una comision comŭn.
Que las asociaciones especializadas y otras organicen sus 
congresos, servicios y actividades de tal manera que, que 
sean atractivas tambien para los jovenes, principalmente 
los practicantes especializados. Que haya lugares para jove- 
nes en sus organos de direccion.

3a directriz de accion: MUNDIALIZACIĜN

Significa el reclutamiento y activacion de miembros en paises 
donde el Esperanto todavia no enraizo.
Europa ya no es el unico centro del movimiento esperan- 
tista; demos la bienvenida y continuemos esa evolucion. 
Las comisiones regionales de UEA merecen mas apoyo y 
difusion, por ejemplo, con un lugar mas destacado en sus 
principales ediciones y montajes. Los congresos regionales 
deben asumir un papel en el entrenamiento de ensenantes 
y culturizacion sobre el Esperanto. Todas las organizacio- 
nes deben dar una prioridad mayor a su accion para la co- 
Iaboracion sin fronteras y educadon por una conciencia 
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kaj edukado al tutmonda konscio, i.a. per utiligo de 
la rilatoj inter UEA kaj ILEI, kaj la diversaj branĉoj 
de Unuiĝintaj Nacioj.

TRIJARA PLANO DE UEA 2001-2004

STRUKTURAJ ELEMENTOJ
Organizaj strukturoj utilas nur se ili plenumas difin- 
itajn celojn. Ili ne estas valoro en si mem. Sekve la 
necesaj organizaj plifortigoj estu ĉiam konsiderataj en 
la kadro de la atingo de la tri celoj de ĉi tiu plano. 
Gravas la sekvaj principoj:
- Demokratiigo de la vivo de UEA kun pli da respek- 
to al ĉiuj agantoj je ĉiu nivelo.
- Partoprenigo de komitatanoj kaj aliaj funkciuloj en 
la decidoj kaj en la plenumo.
- Esenca refortigo de la rolo de la Komitato kaj Ia ce- 
teraj gvid-organoj.

FINANCAJ ELEMENTOJ
Progreso sur la tri agad-kampoj okazos plej certe per 
akcepto kaj starigo de ŝlosilaj projektoj. Ĉi tiu Trijara 
Plano difinu por tiuj projektoj konkretajn agantojn 
(asociojn aŭ unuopulojn), uzeblajn buĝetajn rimedojn 
kaj kriteriojn por adekvate pritaksi la plenumon.
La asocio anticipe taksu por ĉiu jaro la sumon de ri- 
medoj disponigeblaj el la spezokonto kaj fondaĵoj. La 
asocio dediĉu kaj buĝetu minimume 5% el tiu sumo 
ĉiujare al novaj agadoj en ĉiu el la tri ĉefaj agad-kam- 
poj proklamitaj en ĉi tiu plano. La dezirata investo-ni- 
velo (kondiĉe je taŭgaj projektoj kaj plenumantoj) por 
ĉiu el la tri kampoj estas 10%.
La asocio fortigu la kontroladon de ekster-asociaj pro- 
jektoj ricevintaj subvencion el asociaj rimedoj, postul- 
ante repagon aŭ kompenson en kazoj de neplenumo. 
Surbaze de la pritakso de agado farita de komisiitoj, 
la Estraro laŭbezone reviziu la plenumantojn kaj rime- 
dojn por la daŭriga agado.

Rekomendataj agadoj en la periodo 2001-2004:

KOMPRENIGO DE ESPERANTO
- Daŭrigo de la Strategia Forumo de la Esperanto-Ko- 
munumo kun Ia celo kunlaborigi tiujn organizaĵojn en 
la Esperanto-komunumo.
- Okazigo de la kampanjo Por pli vasta komunumo 
por varbi kaj grandigi la membrarojn de UEA kaj de 
Fakaj kaj Landaj Asocioj.
- Okazigo de specifaj agadoj en ĉiu mondoparto por 
firmigi la movadon tie.
- UEA produktu ĝisdatigitajn informilojn pri Esper- 
anto kaj ĝia movado por internaciaj kaj landnivelaj 
uzoj, kaj zorgu pri ilia distribuado.
- La Estraro de UEA donu apartan atenton al la mate- 
rialo ekzistanta por informi lingvistojn kaj ĵurnal- 
istojn.
- UEA starigu aŭ/kaj aktivigu informan fakon por la 
ekstera publiko. 

mundial, por ejemplo, por la utilizaeian <je las relaciones 
entre UEA e ILEI con las diversas ramas de las Naciones 
Unidas.

PLAN TRIANUAL DE UEA 2001-2004

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Las estructuras organizadas son ŭtiles solo si cumplen de- 
terminados objetivos. No tienen valor por si mismas. Por 
lo tanto el necesario fortalecimiento organizado debe ser 
siempre considerado en el marco de la consecucion de los 
tres objetivos de este plan. Imponan los siguientes princi- 
pios:
- Democratizacion de la vida de UEA con mas respeto a 
todos los activistas de cualquier nivel.
- Dar participacion a los miembros del Comite y otros 
funcionarios en las decisiones y en la ejecucion.
- Fortalecimiento esencial del papel del Comite y demas 
organos de direccion.

ELEMENTOS FINANCIEROS
Se progresara con mas seguridad sobre los tres campos de 
accion mediante la aceptacion y establecimiento de proyec- 
tos clave. Este Plan Trianual debe definir para esos proyec- 
tos unos agente concretos (asociaciones o personas), recur- 
sos presupuestarios utilizables y criterios para evaluar ade- 
cuadamente la realizadon.
La asociadon debe evaluar anticipadamente para cada ano 
el total de recursos disponibles de la cuenta de gastos y 
fundaciones. La asociadon debe dedicar y presupuestar al 
menos un 5% de esa suma anual a nuevas actividades en 
cada una de Ios tres principales campos de accion procla- 
mados en este plan. El nivel de inversion deseado (a condi- 
cion de proyectos y realizadores apropiados) para cada 
uno de los tres campos es el 10%.
La asociadon debe fortalecer el control de proyectos exter- 
nos que hayan recibido subvencion de recursos de la aso- 
ciacion, solicitando la devolucion o compensacion en casos 
de no realizadon.
Sobre la base de la evaluadon de Ia accion realizada por 
comisionados, la Direccion debe revisar segŭn las necesida- 
des la realizadon y recursos para la accion continuada.

Acciones recomendados en el periodo 2001-2004:

POR LA COMPRENSION DEL ESPERANTO
- Continuacion del Foro Estrategico de la Comunidad Es- 
perantista con el objetivo de hacer colaborar a esas orga- 
nizaciones en la comunidad esperantista.
- Organizacion de la campana Por una comununidad mas 
amplia para alistar y aumentar los miembros de UEA y de 
las Asociaciones Nacionales y de Especialidad.
- Organizar acciones especificas en todas las partes del 
mundo para fortalecer en ellas el movimiento.
- UEA debe producir informes actualizados sobre el Espe- 
ranto y su movimiento para uso a nivel internacional y 
nacional, y ocuparse de su distribucion.
- La Direccion de UEA debe prestar una atendon especial 
al material existente para informar a linguistas y periodis- 

tas.
- UEA ha de establecer o/y hacer funcionar la rama infor- 
mativa para el publico exterior.
- UEA debe pasar de la informacion pasiva (solo a los que
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- UEA transiru de pasiva informado (nur al petantoj) 
al aktiva informado en internaciaj medioj.
- La Estraro de UEA instigu landajn Esperanto-orga- 
nizaĵojn starigi kontaktojn kun siaj registaroj kaj tute 
aparte kun la landaj instancoj, kiuj tenas ligojn kun 
internaciaj organizaĵoj.
- UEA daŭrigu la Koalicion de NRO-J por Internacia 
Helplingvo kun la celo mobilizi neregistarajn organiz- 
aĵojn ĉe UN por disvastigi la ideon kaj eblecon de in- 
ternacia helplingvo.
- UEA instigu al okazigo de informaj agadoj al eŭro- 
paj instancoj.
- UEA zorgu pri rilatoj kun Ia Alta Komisiito de UN 
por Homaj Rajtoj cele atentigi pri la lingva dimensio 
de homaj rajtoj kaj pri Esperanto kiel solvo.

PAROLIGO DE ESPERANTO
- UEA daŭrigu Ia kunlaboron kun ILEI por Ia plen- 
umo de sia instruada agado.
- Komputil-retaj kursoj kaj servoj ricevu emfazon; es- 
tu premioj kaj financado por aparte bonaj hejmpaĝoj 
kaj enretaj projektoj akcelantaj la lernadon kaj parol- 
igon de la lingvo.
- Aparte oni klopodu pluevoluigi la ekzistantajn cen- 
trojn por instruado de Esperanto kaj kunlaborigi ilin 
inter si ankaŭ por oferti siajn servojn al ne-esperant- 
istoj dezirantaj lerni Esperanton.
- La Estraro de UEA, kunlabore kun ILEI, reviziu la 
ekzistantajn instruilojn kun la celo plibonigi la instru- 
adon de la lingvo surbaze de modernaj metodikaj mal- 
kovroj, uzante ankaŭ novajn eblecojn de komputiloj, 
elektronikaj retoj k.s. kaj zorgante pri la integrigo de 
la finstudintoj en la komunumon.
- La Estraro de UEA signife intensigu la apogon al la 
projekto INTERKULTURO de UEA kaj ILEI per 
konkrete difinitaj rimedoj.
- UEA kaj ILEI starigu programon de instruista trejn- 
ado kiel esencan elementon de la nove starigata komu- 
na ekzamena branĉo "Instru-kapablo", klopodante en- 
kadrigi elementojn de tiu trejnado en la strukturojn de 
oficialaj edukaj instancoj.
- UEA daŭrigu la kampanjon Savi esperantaĵojn kun 
la celo prizorgi kaj savi historie valorajn esperant- 
aĵojn en bibliotekoj kaj muzeoj.

UTILIGO DE ESPERANTO
- La Estraro de UEA instigu fakajn Esperanto-orga- 
nizaĵoin starigi kontaktojn kun internaciaj organiz- 
aĵoj, kiuj okupiĝas pri sama aŭ apuda temo.
- UEA aranĝu agadojn en regionoj kie ekzistas et- 
na/nacia streĉo por pruvi la pac-potencialon de Esper- 
anto.
- La rolo instrua/kuntena/aktiviga de la revuo de UEA 
estu atentata.
- Ni trovu solvojn por maksimumigi la eblecojn de es- 
perantistoj en la entreprena kampo: por Esperanto per 
Esperanto.
- UEA havu klaran kaj deklaritan kulturpolitikon. 

la soliciten) a la informacion activa en los medios interna- 
cionales.
- La Direccion de UEA debe instigar a las organizaciones 
esperantistas nacionales para establecer contactos con sus 
Gobiernos y en especial con las instancias nacionales, que 
se relacionen con organizaciones internacionales.
- UEA debe seguir en la Coalicion de ONGs para la Len- 
gua Auxiliar Internacional con el objetivo de movilizar las 
organizaciones no gubernamentales en la ONU para di- 
fundir la idea y posibilidad de una lengua auxiliar interna- 
cional.
- UEA debe instigar la realizadon de acciones informativas 
a las instancias europeas.
- UEA debe cuidar las relaciones con el Alto Comisionado 
de la ONU para los Derechos Humanos para llamar la 
atendon sobre la dimension linguistica de los derechos hu- 
manos y sobre el Esperanto como solucion.

PARA QUE SE HABLE EL ESPERANTO
- UEA debe continuar la colaboradon con ILEI para la re- 
alizacion de su accion para la ensenanza.
- Deben recibir enfasis los cursos y servicios por las redes 
de computadores; que haya premios y financiacion para 
paginas WEB especialmente buenas y productos de proyec- 
tos en la red acelerando el estudio y la utilizacion hablada 
de la lengua.
- En especial se debe procurar que evolucionen los centros 
existentes para la ensenanza del Esperanto y que colaboren 
entre si tambien para que oferten sus servidos a los no es- 
perantistas que deseen aprender el Esperanto.
- La Direccion de UEA, en colaboradon con ILEI, debe 
revisar los recursos de ensenanza existentes con el fin de 
mejorar la ensenanza de Ia lengua sobre la base de descu- 
brimientos metodicos modernos, usando tambien las nue- 
vas posibilidades de computadoras, redes electronicas y si- 
milares, y procurando la integracion de los estudiantes en 
la comunidad esperantista.
- La Direccion de UEA debe intensificar significativamente 
el apoyo al proyecto INTERCULTURA de UEA e ILEI 
por medio determinados recursos concretos.

- UEA e ILEI deben establecer un programa de entrena- 
miento de ensenantes como un elemento esencial de la res- 
tablecida rama de examen comŭn "Capacidad de ensenan- 
za", procurando encuadrar elementos de ese entrenamien- 
to en las estructuras de las instancias educativas oficiales.

- UEA debe proseguir la campana Salvar el material espe- 
rantista con el objetivo de cuidar y salvar los obĵetos espe- 
rantistas con valor historico en bibliotecas y museos.

POR LA UTILIZACIĜN DEL ESPERANTO

- La Direccion de UEA debe instigar a las organizaciones 
esperantistas de especialidad para establecer contactos con 
organizaciones internacionales, que se ocupen del mismo 
o similares temas.
- UEA debe organizar acciones en regiones donde existan 
tensiones etnico/nacionales para acreditar la potencialidad 
de paz del Esperanto.
- Debe prestarse atencion al papel instructivo, de conteni- 
do, y activador de la revistas de UEA.
- Debemos encontrar soluciones para maximizar las posibi- 
lidades de los esperantistas en el campo empresarial: a fa- 
vor del Esperanto por medio del Esperanto.
- UEA debe tener una clara y declarada politica cultural.
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ESPERANTO 
EN

INTERRETO
Komputiloj pli kaj pli penetras en 
la ĉiutagan vivon. Ili ofte estas 
ligitaj per retoj, kio ebligas rapi- 
dan kaj facilan komunikadon kaj 
interŝanĝadon de informoj. Ili 
precipe valoras en situacioj en 
kiuj aliaj komunikeblecoj malfaci- 
las, ekz. en landoj, kie telefona 
aŭ paperpoŝta komunikado ne es- 
tas sufiĉe fidinda.
De la momento de la ekesto de 
tiaj retoj, ankaŭ esperantistoj akti- 
vas en ili. Se vi laboras per kom- 
putilo en universitato aŭ granda 
firmao, povas esti, ke vi jam po- 
vas uzi komputilajn retojn, plej 
ofte la t.n. WWW/TTT (World 
Wide Web/Tut-Tera Teksaĵo), 
Internet aŭ Bitnet. Se vi hejme 
havas komputilon kaj modemon, 
vi povas tra loka bultenejo (BBS - Bulletin Board System) 
kontraŭ malaltaj kostoj konektiĝi al servo, kiu ebligas al 
vi uzadon de la reto (ekzemple Compuserve aŭ Internet). 
Preskaŭ ĉiuj retoj estas interligitaj, do se vi havas konek- 
ton al iu reto, vi plejofte ankaŭ povas atingi personojn (aŭ 
informojn) en aliaj retoj.
La eblecoj de via retkonekto konsiderinde varias laŭ la 
servo, la tipo de la reto al kiu vi konektiĝas, kaj la tipo de 
konekto, kiun vi uzas. Plej gravas la tipo de la konekto: 
rekta aŭ nerekta. Se vi havas rektan konekton, la komput- 
ilo per kiu vi laboras havas daŭran ligon al la reto, ekzem- 
ple komputiloj en Internet aŭ Bitnet, ofte de firmaoj aŭ 
universitatoj. Se vi havas nerektan konekton, la komputilo 
per kiu vi laboras regule kontaktas alian komputilon. Ek- 
zemplo estas via propra hejma komputilo, kiu per modemo 
kontaktas bultenejon en Fidonet, aŭ servon, kiu prizorgas 
lnternet-konekton por vi.

Eblecoj
Jen kelkaj ekzemploj de eblecoj, kiujn vi povus havi per 
retkonekto.
Mesaĝoj: Samkiel paperpoŝtan leteron, eblas sendi elek- 
tronikan leteron al aliaj retanoj. La mesaĝo alvenas ene de 
kelkaj tagoj (nerekte), aŭ foje eĉ ene de kelkaj sekundoj 
(rekte).
Diskutforumoj: Ili similas al ĉiutagaj gazetoj. Ili ebligas 
rapidan interŝanĝon de informoj kaj ideoj. Ekzistas Esper- 
anto-diskutforumoj ekzemple en Compuserve (FLEFO), 

en Internet (aktuala listo en http://www.eventoj.hu/snd 
-list.htm), Usenet {soe.culture.esperanto) kaj en Fidonet 
{ESPERANTO).
Babliforumoj: La komputila versio de la telefonaj babil- 
numeroj. Se vi retumas per rekta konekto, eblas "babili" 
kun unu aŭ pluraj personoj: ĉion, kion vi tajpas, tuj vidas

ESPERANTO 
EN 

INTERNET

h .AAA.
la denominada 

Wide

Los ordenadores se van introdu- 
ciendo cada vez mas en la vida dia- 
ria. A menudo estan enlazados por 
redes, lo que posibilita una comu- 
nicacion rapida y facil e intercam- 
bio de informacion. Son especial- 
mente valiosos en casos en que es 
dificil usar otras posibilidades de 
comunicacion, p. ej. en paises, don- 
de la comunicacion telefonica o 
por correo no son hastante fiables. 
Desde el momento de la aparicion 
de tales redes, tambien los esperan- 
tistas operan en ellas. Si Vd trabaja 
con ordenador en una universidad 
o una gran empresa, quiza Vd ya 
puede usar redes de ordenador, 
principalmente 
WWW/TTT (World 
Web/Red mundial), Internet o Bit- 
net. Si Vd tiene en su casa un orde- 

nador y un modem, Vd puede, a un bajo coste, conectarse, a 
traves del boletin local (BBS - Bulletin Board System) al servicio, 
que Ie permite a Vd el uso de la red (por ejemplo Compuserve 
o Internet). Casi todas las redes estan interconectadas, por tanto 
si Vd tiene conexion a alguna red, muy a menudo Vd podra 
tambien acceder a personas (o informacion) en otras redes. 
La posibilidadses de su conexion a la red varian considerable- 
mente segŭn el servicio, el tipo de red al que Vd esta conectado, 
y el tipo de conexion que Vd usa. Tiene mas importancia el ti- 
po de conexion: directa o indirecta. Si Vd tiene conexion direc- 
ta, el ordenador con el que Vd trabaja tiene un enlace duradero 
a la red, por ejemplo ordenadores en Internet o Bitnet, a menu- 
do de empresas o universidades. Si Vd tiene conexion indirecta, 
el ordenador con el que Vd trabaja contacta regularmente con 
otro ordenador. Un ejemplo es su propio ordenador domestico, 
que contacta a traves de un modem boletin en Fidonet, o servi- 
cio que gestiona una conexion Internet para Vd.

Posibilidades
Mostramos algunos ejemplos de posibilidades que Vd puede te- 
ner por medio de conexion a la red.
Mensajes: Al igual que una carta por correo, se puede enviar 
una carta electronica a otros usuarios de la red. El mensaje llega 
despues de unos dias (indirectamente), o a veces incluso en unos 
segundos (directamente).
Foros de discusion: Parecidos a la prensa diaria. Posibilitan un 
rapido intercambio de informacion e ideas. Hay foros de discu- 
sion en Esperanto por ejemplo en CompuServe (FLEFO), en In- 
ternet (lista actual en http://www.eventoj.hu/snd4isLhtm}, 
Usenet (soc.culture.esperanto) y en Fidonet {ESPERANTO).
Foros de charta: Es la version para ordenadores de los numeros 
telefonicos de charta. Si Vd tiene conexion directa, Ie es posible 
"charlar" con una o varias personas: todo lo que Vd teclea, lo 
ven al punto las otras personas. Eso es posible por ejemplo en 
Internet y Bitnet. En Internet existe "encuentros" por medio de 
IRC en el canal de Esperanto. V ease.http://www.esperanto.net/ 
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la aliaj personoj. Tio eblas ekzemple en Internet kaj Bit- 
net. En Internet ekzistas "renkontiĝoj" per IRC en la Es- 

peranto-kanalo. Vidu: http://www.esperanto.net/veb/irc- 
esp-eo.html. ICQ lastatempe fariĝis populara alternativo 
por IRC. Vidu: http://w3.to/icqlisto.
Arkivoj: La bibliotekoj de la komputilaj retoj. Centraj ar- 
kivejoj ofertas programojn, informojn, tekstojn, ktp. Es- 
peranto-arkivoj ekzistas almenaŭ en Compuserve, kaj en 

Internet ftp://ftp.stack.nl/pub/esperanto.
Tut-Tera Teksaĵo (TTT) / World Wide Web (WWW): 
Dum la lastaj jaroj tiu ĉi aldona speco de uzado de Inter- 
net ekfuroris. Eĉ tiom, ke multaj opinias, ke TTT kaj In- 
ternet estas la sama afero, dum TTT fakte estas nur (tre 
sukcesa) parto de la eblecoj de Internet. Ĝi funkcias per 

"aktivaj dokumentoj" en formato HTML, kiuj enhavas ne 
nur tekston sed ankaŭ bildojn, sonon, kaj ligojn al aliaj ak- 
tivaj dokumentoj en aliaj komputiloj tutmonde. Pro tiuj li- 
goj, ili ebligas rapidegan elfosadon de informoj, sed sam- 
tempe ankaŭ senfinan ĉirkaŭvagadon en senlimaj sensenc- 
aĵoj kaj reklamaĵoj. Multaj esperantistoj jam havas pro- 
pran aktivan dokumenton ("hejmpaĝon"), kaj multaj Es- 
peranto-organizoj informas per tiaj paĝoj pri siaj aktivecoj. 

Bonegaj komenclokoj estas http://www.cs.chalmers. 
se/-martinw/'esperanto, http://www.esperanto.org kaj 
http://www.esperanto.net/, kie vi trovos ligojn al Esper- 
anto.Net, la Virtuala Esperanto-Biblioteko, Virtuala Esper- 
antujo kaj pluraj listigoj de retadresoj, hejmpaĝoj kaj 
renkontiĝejoj. Ĉe www.esperanto.nu troveblas kelkaj inte- 

resaj servoj por esperantistoj kaj ĉe www.esperanto.hu 
troveblas ret-info kaj ampleksa kalendaro de aktivecoj.

Esperanto
Ankaŭ ekzistas kelkaj Esperanto-servoj. Detalaj informoj 
pri ili troveblas en la "Flavaj Paĝoj" en la plej gravaj ar- 

kivejoj. Aktuala versio ĉiam haveblas je http://www.es 
peranto.net/veb/flavaj-pagxoj.htmi. Jenkelkajekzemploj. 
Adresaro: Mi administras Adresaron de esperantistoj kun 
retadreso, kiu nun havas adresojn de pli ol 2000 personoj 
el 89 landoj. Precipe valoras, ke enestas multaj personoj 
ekster Usono kaj Eŭropo, same facile kaj rapide ating- 
eblaj. Tuj kiam vi ekhavos vian retadreson, sendu mesa- 

ĝon al adresaro@wxs.ni, por ke mi aldonu vin. La Adres- 
aro haveblas en la plej gravaj arkivejoj kaj estas monate 
aktualigata. Per TTT vi povas aliĝi je adreso 

http://H’H'H’. cs.chalmers.se/-martinw/esperanto/aligxo/.
Koresponda servo: Samkiel paperpoŝtaj servoj, ĝi provas 
ligi personojn, kiuj serĉas retan korespondemulon. Regule 
aperas alvoko kaj nova listo.
Kursoj: Ekzistas enkondukaj Esperanto-kursoj, nun en la 
angla, franca kaj germana. Ankaŭ daŭriga kurso, en Es- 
peranto kun nacilingvaj vortlistoj, funkcias surbaze de 

Gerda malaperis! de Claude Piron. Vidu: http://www.es. 
chalmers. se/-martin w/'esperanto/veb /lerni. html.

Se vi ŝatus havi pli da informoj, kontaktu fakdelegiton pri 
komputilaj retoj, prefere en via lando, ĉar Ia konekteblecoj 
(kaj la kostoj) ofte varias laŭlande. Alikaze, eblas kontakti 
(per paperpoŝto aŭ telefono) unu el la Retaj Delegitoj en 
la Adresaro, kiu ankaŭ haveblas ekster la reto.

Derk Ederveen < esperanto@planet.nl > 
(Publikigita en la Jarlibro de UEA)

veb/irc-esp-eo.html.
ICQ ŭltimamente se hizo una alternativa popular para IRC. Ve- 

ase: http://w3.to/icqlisto.
Archivos: Las bibliotecas de las redes de ordenadores. Bases de 
datos centrales ofrecen programas, informacion, textos, ete. Ar- 
chivos de Esperanto existen al menos en CompuServe, y en In- 

ternet ftp://ftpstack.nl/pub/esperanto.
Red Mundial (TTT) / World Wide Web (WW); Durante los 
ŭltimos anos hizo furor esta especie adicional de uso de Inter- 
net. Hasta tal punto, que muchos piensan que TTT e Internet 
es la misma cosa, mientras que TTT de hecho es solo ima (muy 
exitosa) parte de las posibilidades de Internet. Funciona por 
medio de "documentos activos" en formato HTML, que contie- 
nen no solo texto sino tambien imagenes, sonido, y enlaces a 
otros documentos activos en otros ordenadores en todo el mun- 
do. Con esos enlaces, posibilitan una rapidlsima adquisicion de 
informacion, pero a la vez tambien una interminable navegacion 
en ilimitadas banalidades y anuncios. Muchos esperantistas ya 
tienen su propia documento activo ("pagina domestica"), y mu- 
chas organizaciones de Esperanto informan por medio de tales 
paginas acerca de sus actividades. Unos portales muy buenos son 

http://www.cs.chalmers.se/-martinw/esperanto , http://www.espe
ranto.org y http://www.esperanto.net/, donde Vd encontraro en- 
laces a Esperanto.Net, la Biblioteca Virtual de Esperanto, un En- 
torno Esperantista Virtual y varias listas de direcciones de la 
red, paginas domesticas y lugares de encuentro. En www.es 
peranto.nu se puede encontrar algunos servicios interesantes para 
esperantistas y en www.esperanto.hu se puede encontrar ret-info 
y un amplio calendario de actividades.

Esperanto
Tambien existen algunos servicios de Esperanto. Informacion 
detallada sobre ellos se puede encontrar en las "Paginas Amari- 
llas" en las bases datos mas importantes. Una version actual 
siempre se puede encontrar en http://www.esperanto.net/veb/ 
flavaj-pagroj.htmi. He aqui algunos ejemplos.
Directorio: Yo administro un Directorio de esperantistas con di- 
recciones de la red, que ahora tiene direcciones de mas de 2000 
personas de 89 paises. Es especialmente valioso el hecho de que 
contiene direcciones de muchas personas fuera de EE.UU. y Eu- 
ropa, accesibles igual de fadi y rapidamente. Tan pronto como 
Vd tonga su direccion de la red, envie un mensaje a adresaro 
@wxs.ni, para que yo Ie registre. El directorio se puede encon- 
trar en las principales bases de datos y es actualizado mensual- 
mente. Por medio de TTT Vd puede registrarse en la direccion 

http://www.cs.chalmers.se/martinw/esperanto/aligco/.
Servicio de correspondencia: Al igual que los servicios postales, 
intenta relacionar personas que buscan corresponsales en la red. 
Regularmente aparece una llamada y una nueva lista.
Cursos: Existen cursos de iniciadon al Esperanto, actualmente 
en ingles, frances y aleman. Tambien un curso de continuacion, 
en Esperanto con vocabularios en lenguas nacionales, funciona 
sobre la base de desaparecio Gerda! de Claude Piron. Vease: 
http://www.cs.chalmers.se/-martinw/esperanto/veb/lerni.html.

Si Vd quiere mas informacion, contarte con el delegado sobre 
redes de ordenadores, preferiblemente en su pala, ya que las po- 
sibilidades de conexion (y los costes) a menudo varian segŭn el 
pais. En otro caso, se puede contactar (por correo o telefono) 
con uno de los Delegados de la Red en el Directorio, que tam- 
bien se puede encontrar fuera de la red.

Derk Ederveen < esperanto@planet.nl > 
(Publicado en el Anuario de UEA)
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66-A UNIVERSALA KONGERSO DE ESPERANTO 
ZAG/REBO, KREADO, ZOO!

CONGRESO UNIVERSAL DE ESPERANTO 
ZAGREB, CROACIA, 2001

Dum la tagoj 21a al 28a de monato julio de la nuna 
jaro 2001, okazis en la ĉefurbo de Kroatio la 86a 
Universala Kongreso de Esperanto, al kiu aliĝis 
preskaŭ 1700personoj, inter ili kelkaj de nia lando. 
Sekve ni transskribas la salutan intervenon de la 
Prezidento de Kroatio en la solena malfermo de la 
Kongreso.

PAROLADO DE LA KROATIA 
PREZIDENTO STJEPAN MESIO

Estimata prezidantaro, estimataj partoprenantoj de 
la Kongreso, sinjorinoj kaj sinjoroj:
Volonte mi venis post via invito, por diri kelkajn 
vortojn komence de la Universala Kongreso de Es- 
peranto. Jam la duan fojon en malpli ol 50 jaroj 
Zagrebo estas gastiganto de tia ĉi renkontiĝo.
En tiu duono de jarcento multo ŝanĝiĝis, kaj ĉi tie, 
kaj en la tuta mondo.
Tiam, en la fora jaro 1953, Zagrebo estis ĉefa ur- 
bo de unu el federaciaj partoj de Jugoslavio. Ho- 
diaŭ Zagreb estas la ĉefa urbo de sendependa Res- 
publiko Kroatio. Tiam la mondon karakterizis la 
malvarma milito kaj danĝera konflikto inter Orien- 
to kaj Okcidento, kaj hodiaŭ estas ŝajne neeviteblaj 
diferencoj inter Nordo kaj Sudo, inter evoluintaj 
landoj kaj la malriĉaj.
Tiam tra la mondo konkurencis du esence diferen- 
caj sociaj sistemoj, kaj hodiaŭ ni vidas superregon 
de unu el ili. Nun ni troviĝas en la transira epoko, 
kiu al landoj similaj al Kroatio ebligos unue adapt- 
iĝon al okcidentaj demokratioj, kaj poste plenan 
eniron en ilian rondon, kaj ekonomie, kaj politike. 
En tiu epoko, maltrankvila sed interesa kaj sortde- 
cida, unu sola afero ne ŝanĝiĝis, kaj tio estas la 
entuziasmo de vi, esperantistoj, kaj via deziro hel- 
pi per la lingvo kiun vi uzas kaj kiun vi propagan- 
das, ke la mondo en kiu ni vivas fariĝu pli bona. 
Mi ne ripetos la sekajn informojn pri tio kiel ekes- 
tis Esperanto. Sed mi devas enfazi ke en la kerno 
de la ideo pri la tutmonda lingvo troviĝis la kom- 
preno pri tio ke libera komunikado inter homoj kaj 
popoloj estas unu el la bazaj kondiĉoj por tio, kio 
kutime nomiĝas paca kunvivado, kunekzisto, ĉus- 

Del 21 al 28 de julio de este ano 2001, tuvo lugar en 
la capital de Croatia el 86° Congreso Universal de Es- 
peranto, al que se inscribieron casi 1700 personas, en- 
tre ellas algunas de nuestro pais.
A continuacion transcribimos la intervention de salu- 
do del Presidente de Croatia en la solemne inaugura- 
cion del Congreso.

INTERVENCION DEL PRESIDEN- 
TE CRO ATA STYEPAN MESIC

Estimados miembros de la presidencia, estimados 
participantes del Congreso, senoras y senores: 
Gustosamente acudf a vuestra invitation, para decir 
unas palabras al inicio del Congreso Universal de Es- 
peranto. Por segunda vez en menos de 50 anos Za- 
greb es anfitrion de tal encuentro.
En ese medio siglo cambiaron muchas cosas, tanto 
aquf como en todo el mundo.
Por entonces, en el ya lejano ano 1953, Zagreb era 
capital de una de los miembros federados de Yugos- 
lavia. Hoy Zagreb es la capital de la Republica inde- 
pendiente de Croacia. Por entonces el mundo estaba 
caracterizado por la guerra fria y un conflicto peli- 
groso entre Oriente y Occidente, y hoy existen unas 
diferencias parecidamente inevitables entre el Norte 
y el Sur, entre los paises desarrollados y los pobres. 
Por entonces en el mundo competfan dos sistemas so- 
ciales esencialmente diferentes, y hoy contemplamos 
el dominio de uno de ellos. Ahora nos encontramos 
en una epoca de transition, que a paises similares a 
Croacia posibilitara primero adaptarse a las democra- 
cias occidentales, y despues integrarse plenamente en 
su circulo, tanto economica como politicamente.
En esa epoca, intranquila pero interesante y decisiva, 
una sola cosa no cambio, y es el entusiasmo de voso- 
tros, los esperantistas, y vuestra deseo de ayudar por 
medio del idioma que utilizais y del que haceis pro- 
paganda, para que el mundo en el que vivimos se ha- 
ga mejor.
No repetire la seca informacion acerca de como em- 
pez6 el Esperanto. Pero debo enfatizar el que en el 
nŭcleo de la idea sobre una lengua mundial se en- 
cuentra la comprension de que una comunicacion li- 
bre entre las personas es una de las condiciones basi- 
cas para lo que suele llamarse una convivencia y una 
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te en tio estas la ĉefa valoro de tutmonda lingvo. 
La ideo, kaj ankaŭ la praktiko, pri lingvo univer- 
sala aŭ preskaŭ universala, ne estas nova, kion 
montras la lingvoj latina, poste franca, kaj finfine 
la angla. Sed Esperanto estas io tute alia. 
Baziĝante sur elementoj de jam ekzistantaj naciaj 
lingvoj, ĉefe de la latinida lingvofamilio, Esperan- 
to sin proponis al la mondo, kaj proponas sin an- 
kaŭ hodiaŭ, kvankam ankoraŭ akceptita malpli ol 
atendite, kiel lingvo tute nova. Tiu lingvo neniun 
kaj nenion neas, neniun kaj nenion forpuŝas, kaj 
samtempe al ĉiuj ebligas eliri per grandegaj paŝoj 
el mallarĝaj naciaj kadroj, unuavice la lingvaj, sed 
ne nur.
En sia sufiĉe longa historio Esperanto estis kaj uz- 
ata, kaj misuzata. Ĝi spertis kaj komprenemon de 
homoj, kaj politikan malemon, kian ofte montras 
mallarĝmensaj homoj kun provinca mentaleco. Ta- 
men, Esperanto travivis. Pri ĝia vivkapablo atestas 
ankaŭ tiu ĉi hodiaŭa kunveno.
Mi dirus ke ĝuste en la nuna epoko, en la tempo 
de la tutmondiĝo, kiu estas kritikata sed neevit- 
ebla, la graveco de Esperanto povas nur kreski. 
En la mondo, kiu ne senkiale nomiĝas universala 
vilaĝo, la ideo pri universala lingvo sajnas al mi 
plene natura. Kompreneble, oni ne rajtas ion ajn 
trudi perforte. Sed oni ankaŭ ne rajtas fermi la 
okulojn antaŭ la bezonoj kiujn alportas la nova 
epoko.
Nia epoko sendube estas la epoko de komunikado. 
Por ke la komunikado estu sukcesa, ĝi devas esti 
komprenata.
Esperanto portas en si la ideon pri interkompreno 
kaj interkonsento, do ankaŭ la ideon pri dialogo 
kaj traktado. Mi opinias ke mi ne eraras dirante ke 
Esperanto portas en si ankaŭ la ideon pri paco.
Se oni scias kiom la paco estas bezonata, kaj ni en 
Kroatio tion tre bone scias, tiam oni devas kom- 
preni la bezonon pri subteno al projekto de tia 
lingvo, kiun povus uzi ĉiuj popoloj de la mondo, 
ne forlasante siajn naciajn lingvojn, sed akceptante 
avantaĝojn de la lingvo kiu ebligas ĝeneralan inter- 
komprenon.
Por montri mian subtenon al Esperanto, permesu 
al mi fini la paroladon per kelkaj vortoj en tiu 
lingvo. Mi petas pardonon pro eventuala erara 
prononco, tio ja estas miaj unuaj vortoj diritaj en 
Esperanto:
"Fine mi deziras al vi agrablan restadon en nia 

lando, kaj sukcesplenan laboron dum la kongre- 

sa semajno. Dankon." 

coexistencia pacifica. Precisamente en eso reside el 
principal valor de una lengua mundial.
La idea, y tambien la practicao, de una lengua uni- 
versal o casi universal, no es nueva, como lo de- 
muestra la lengua latina, despues la francesa, y final- 
mente la inglesa. Pero el Esperanto es algo totalmen- 
te diferente.
Basandose sobre elementos de lenguas nacionales 
preexistentes, principalmente de las de filiacion lati- 
na, el Esperanto se propuso al mundo, y se propone 
tambien hoy, aunque todavia menos aceptada de lo 
esperado, como un idioma totalmente nuevo. Esa len- 
gua no niega a nadie ni a nada, no rechaza a nadie ni 
a nada, y a la vez posibilita a todos salir a grandes 
pasos de los estrechos marcos nacionales, los lingŭis- 
ticos en primer lugar, pero no sdlo ellos.
En su hastanta larga historia el Esperanto fue usado, 
y fue mai usado. Experimento la comprension de las 
personas, y el rechazo politico que a menudo mues- 
tran los hombres de mente estrecha con mentalidad 
provinciana. Sin embargo, el Esperanto sobrevivio. 
Acerca de su capacidad de supervivencia atestigua 
tambien esta asamblea de hoy.
Yo dina que precisamente en la epoca actual, en el 
tiempo de la mundializacion, que es criticada pero 
inevitable, la importancia del Esperanto solo puede 
crecer. En este mundo, que no sin razon es llamado 
aldea global, la idea de una lengua universal rne pa- 
rece plenamente natura!. Por supuesto, nadie tiene 
derecho a imponer algo por la fuerza. Pero tampoco 
nadie tiene derecho a cerrar los ojos ante las necesi- 
dades que aporta la nueva epoca.
Nuestra epoca sin duda es la epoca de la comunica- 
cion. Para que la comunicacion tenga exito, debe ser 
comprendida.
El Esperanto porta en si la idea de comprension y 
consentimiento recfprocos, por tanto tambien la idea 
de dialogo y negociadon. Opino que no yerro al de- 
cir que el Esperanto porta en si tambien la idea de 
paz.
Si se sabe euan necesaria es la paz, y en Croacia lo 
sabemos muy bien, se debe comprender la necesidad 
de apoyar el proyecto de una lengua tal, que la pue- 
dan usar todos los pueblos del mundo, sin olvidar la 
propia lengua nacional, pero aceptando las ventajas 
del idioma que posibilita la comprension general.
Para mostrar mi apoyo al Esperanto, permitidme ter- 
minar mi intervencidn con algunas palabras en esa 
lengua. Pido perdon por los posibles errores de pro- 
nunciacion, pues son mis primeras palabras dichas en 
Esperanto:
"Para terminar os deseo una agradable estancia en 
nuestro pais, y un trabajo exitoso durante Ia se- 
mana congresual. Gracias."
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La temo El tema

"Kulturo de dialogo - dialogo inter kulturoj" estis la 
temo de la 86-a Universala Kongreso de Esperanto 
en Zagrebo. Oni elektis tiun temon rekone al la fak- 
to, ke la jaro 2001 estis deklarita de Unuiĝintaj Na- 
cioj jaro de Dialogo inter la Civilizoj. La deirpunk- 
to de la dumkongresaj diskutoj estis tio, ke la ling- 
vokomunumo de Esperanto konsistigas ian kulturon 
de dialogo: la bezono de interhoma dialogado trans 
lingvaj baroj ja estas unu el la ekzistokialoj de la 
Internacia Lingvo, Esperanto. La celo de la diskutoj 
estis ekzameni la premison, ke en Esperanto trov- 
iĝas dialoga kulturo, kaj serĉi rimedojn por plipro- 
fundigi tiun kulturan elementon en la Esperanto-ko- 
munumo.
La kongresanoj traktis la temon ĉefe en tri kunsi- 
doj, kun cento da partoprenantoj en ĉiu kunsido. La 
kunsidoj esploris (1) ĝis kiu grado eblas nomi la 
Esperanto-komunumon dialoga kulturo, (2) kiuj te- 
moj estas plej efike trakteblaj pere de Esperanto, 
kaj (3) kiel la Esperanto-komunumo aliru tiujn te- 
mojn. Post komenca publika konversacio inter gru- 
po de kvin-ses bone informitaj homoj, kiu rolis por 
plidifini la temon de la tago, ĉiu kunsido dividiĝis 
en sep malgrandajn diskutgrupojn, tiel ke ĉiu parto- 
prenanto havis okazon kontribui siajn opiniojn. La 
diskutgrupoj estis tre internaciaj: en dekkvino de 
homoj en difinita grupo estis ofte deko da naciecoj. 
Poste oni raportis en pleno pri la rezultoj de la dis- 
kutgrupoj. Post ĉiu kunsido, la gvidanto pretigis re- 
sumon de tiuj raportoj. La konkludoj, kiuj sekvas 
ĉi tie, celas kapti la plej gravajn punktojn de la dis- 
kutoj. Neeviteble, ili presentas certajn kontraŭdir- 
ojn, kiajn oni atendus en malferma diskuto, kaj ili 
eventuale nesufiĉe elstarigas ĉion diritan en la vere 
intensaj diskutoj en ĉiuj tri kunsidoj. Krome, ili 
kompreneble ne raportas pri punktoj, kiuj ne lev- 
iĝis, sed kiuj estus necesaj por doni kompletan bil- 
don de la temo.

La taŭgeco de Esperanto

En multaj rilatoj Esperanto ja aparte taŭgas por 
malferma dialogo. Gia koncepto de neŭtraleco inter 
la lingvoj entenas la eblecon de dialogado. Esper- 
anto liveras komunan grundon por tiuj, kiuj uzas 
ĝin - komunan grundon, kiu kutime iagrade mankas 
kiam oni uzas etnajn lingvojn. Esperanto estas do 
paca kaj egaleca lingvo. Al multaj homoj ĝi malfer- 

"Cultura de dialogo - dialogo entre culturas" fue el tema 
del 86° Congreso Universal de Esperanto en Zagreb. Se 
eligio ese tema en reconocimiento al hecho de que el ano 
2001 fue declarado por las Naciones Unidas ano de Dialo- 
go entre las Civilizaciones. El punto de partida de las dis- 

cusiones congresuales fue que la comunidad linguistica del 
Esperanto da consistencia a una cultura de dialogo: la ne- 
cesidad de dialogo intrahumano por encima de las barreras 
lingŭisticas es ciertamente una de las razones de ser de la 
Lengua Internacional, Esperanto.
El objetivo de las discusiones era examinar la premisa de 

que en el Esperanto se encuentra una cultura de dialogo, 
y buscar soluciones para profundizar en ese elemento cul- 
tural en la comunidad del Esperanto.
Los congresistasj trataron el tema principalmente en tres 
reuniones, con un centenar de participantes en cada reu- 
nion. Las reuniones investigaron (1) hasta que punto es 
posible llamar a la comunidad del Esperanto una cultura 
de dialogo, (2) que temas se pueden tratar mas eficazmente 

por medio del Esperanto, y (3) como ha de enfocar la co- 
munidad del Esperanto esos temas. Despues de una con- 
versacion publica inicial entre un grupo de cinco o seis 
personas bien informadas, que se dedicaron a dar mas pre- 
cision al tema del dia, cada reunion se dividio en siete pe- 
quenos grupos de discusion, de tal manera que cada parti- 
cipante tuviera ocasion de contribuir con sus opiniones. 
Los grupos de discusion eran muy internacionales: de 
quince personas en un grupo determinado a menudo habla 
una decena de nacionalidades. Despues se informaba en 
una sesion plenaria sobre los resultados de los grupos de 
discusion. Despues de cada reunion, el coordinador prepa- 
raba un resumen de esos informes. Las conclusiones, que 
se extraian aqui, teman por objetivo captar los puntos mas 
importantes de las discusiones. Inevitablemente, presenta- 
ban ciertas contradicciones, que serian de esperar en una 
discusion abierta, y eventualmente no pondrian hastante 
de relieve todo lo que se dijo en las verdaderamente inten- 
sas discusiones en las tres reuniones. Ademas, es compren- 
sible que no informaran acerca de puntos, que no se eleva- 
ron, pero que serian necesarios para dar una imagen com- 
pleta del tema.

La conveniencia del Esperanto

En muchas relaciones el Esperanto ciertamente es muy 
apropiado para un dialogo abierto. Su concepto de neutra- 
lidad entre los idiomas implica la posibilidad de dialogo. 
El Esperanto proporciona un terreno comŭn para aquellos 
que lo usan - un terreno comŭn, que suele faltar en algŭn 
grado cuando se utilizan lenguas etnicas. El Esperanto por 
lo tanto es una lengua pacifica e igualitaria. A muchas per- 
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mas la mondon per sia ebleco de senperaj personaj 
kontaktoj kaj siaj abundaj fontoj de informoj pri la 
mondo. Krome, la esperantistoj mem emas al toler- 
emo kaj akceptas malsamecon. Ofte estas guste pro 
tiuj trajtoj, ke ili elektis lerni Esperanton.
Sed ankaŭ Esperanto en sia nuna evolustato havas 
siajn limojn. Serĉante komunan grundon, parolantoj 
de Esperanto nature emas minimumigi siajn diferen- 
cojn kaj foje eviti profundan pritrakton de grandaj 
mondaj problemoj: la bezono de komuna tegmento 
estas foje pli grava ol traktado de disdividaj temoj. 
Ili timas, ke la Esperanto-movado eventuale ne es- 
tas sufiĉe fortika por profunde trakti disdividaj n de- 
mandojn. Iuj opinias, ke la relativa harmonio de la 
Esperanto-movado dependas de preteco ne invadi la 
lokajn kaj naciajn identecojn de la homoj. Aliaj 
atentigas, ke eĉ en Esperanto ekzistas hierarkioj ne- 
egalecaj, ekzemple rilate lingvokapablon, kaj foje 
eĉ en la Esperanto-movado regas okcidentaj modoj 
de homaj rilatoj, malpli komunaj en aliaj kulturoj.

Krei dialogan kulturon

Kiel krei dialogan kulturon en la Esperanto-mov- 
ado? En la granda socio, ekzistas homoj, kiuj rifu- 
zas dialogon entute. Sed tiun problemon la Esper- 
anto-movado plejparte ne havas. Aliflanke, kiel ni 
jam notis, foje la esperantistoj ŝajnas eviti veran 
dialogadon - aŭ, pli precize, ili bele parolas, sed, 
fronte al problemoj hejme (ekzemple rilate esper- 
antistajn enmigrintojn), ili agas pli-malpli kiel la ce- 
tera socio, kun samaj antaŭjuĝoj. Vera dialogo kon- 
dukas al praktiko kaj realigo.
Kvankam parolantoj de Esperanto bone komunik- 
iĝas inter si, estas diferenco inter komunikado kaj 
dialogo. Ĉi lastan oni malmulte praktikas. Se temas 
pri esperantistoj, same kiel aliaj homoj, ili scias pa- 
roli, sed ne tiel bone scias aŭskulti.

Efika dialogo

Kio estas, do, efikeco en dialogado? Efika dialog- 
ado estas multe pli ol kolektado de faktoj: ĝi devas 
bazigi sur rekono de la komplikeco de la homo kaj 
ties sentoj kaj emocioj, ĉi devas baziĝi ankaŭ sur 
serĉado de komunaj punktoj. Esenca al efika dialo- 
go estas rekono kaj akcepto de diferencoj - inkluzi- 
ve (kiel ni jam notis) diferencojn en la koncepto de 
dialogo mem en la koncernaj socioj, ekzemple di- 
versaj normoj de parolado kaj aŭskultado. Eĉ la si- 
lento mem povas esti elemento en dialogado. Tute 
klara estas tio, ke dialogo estas pli ol la sumo de du 
monologoj.
Egaleco kaj paco estas esencaj kaj necesaj al efika 
dialogo, sed ne sufiĉaj: necesas la ĝusta medio kaj 

sonas les abre el mundo por sua posibilidad de contactos 
personales directos y sus abundantes fuentes de informa- 
cion sobre el mundo. Ademas, los esperantistas mismos 
tienen tendencia a la tolerancia y aceptan Ias diferencias. 
A menudo es precisamente por esos rasgos, por lo que 
ellos eligieron aprender Esperanto.
Pero tambien el Esperanto en su actual estado de evolu- 
cion tiene sus limites. Buscando un terreno comŭn, los Es- 
peranto-parlantes de una manera natural tienden a minimi- 
zar sus diferencias y a veces evitar un tratamiento profun- 
do de grandes problemas mundiales: la necesidad de un te- 
cho comŭn es a veces mas importante que el tratamiento 
de temas que ocasionan division. Temen que el movimien- 
to esperantista eventualmente no este hastante fuerte para 
tratar profundamente preguntas que produzcan division. 
Algunos opinan que la relativa armonia del movimiento 
esperantista depende de la disposicion a no invadir las 
identidades locales y nacionales de las personas. Otros ad- 
vierten que incluso en el Esperanto existes jerarquias des- 
iguales, por ejemplo en relacion a la capacidad linguistica, 
y a veces incluso en el movimiento esperantista reinan las 
modas occidentales de derechos humanos, menos comunes 
en otras culturas.

Crear una cultura de dialogo

(CĜmo crear una cultura de dialogo en el movimiento es- 
perantista? En la gran sociedad existen personas que recha- 
zan totalmente el dialogo. Pero ese problema el movi- 
miento esperantista en su mayor parte no lo tiene. Por 
otra parte, como ya dijimos, a veces los esperantistas pare- 
cen evitar un verdadero dialogo - o, mas exactamente, ha- 
blan bellamente, pero, frente a problemas en casa (por 
ejemplo en relacion a inmigrantes esperantistas), ellos ac- 
tŭan mas o menos como el resto de la sociedad, con los 
mismoj prejuicios. Un dialogo verdadero conduces a la 
practica y a la realizadon.
Aunque los Esperanto-parlantes se comunican bien entre 
si, hay diferencia entre comunicaciĉn y dialogo. Este ŭlti- 

mo se practica muy poco. Si se ttrata de esperantistas, al 
igual que otras personas, ellos saben hablar, pero no saben 
tan bien escuchar.

Un dialogo eficaz

<Que es, pues, eficacia en el dialogo? Un dialogo eficaz es 
mucho mas que una recoleccion de hechos: debe basarse 
en el reconocimiento de la complejidad del ser humano y 
sus sentimientos y emociones. Debe basarse tambien en la 
bŭsqueda de puntos comunes. Esencial para un dialogo efi- 
caz es el reconocimiento y aceptacion de las diferencias - 
incluso (como ya dijimos) las diferencias en el mismo con- 
cepto de dialogo en las sociedades correspondientes, por 
ejemplo diversas normas de hablar y escuchar. Incluso el 
silencio mismo puede ser un elemento de dialogo. Es del 
todo claro que un dialogo es mas que la suma de dos mo- 
nologos.
La iguadad y la paz son esenciales y necesarias para un dia- 
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la ĝustaj temoj. Se temas pri la Esperanto-komun- 
umo, gravas, ke la dialogo ene de la komunumo 
okazu en proksima kontakto kun eksterstarantoj. Es- 
perantistoj ne pensu, ke ili solaj posedas la veron. 
Fakte, havante je sia dispono neŭtralan lingvon, la 
esperantistoj havas apartan respondecon utiligi ĝin 
bone - do ne paroli nur pri Esperanto, sed ankaŭ 
per Esperanto, kaj ne paroli simple por paroli, evit- 
ante propran respondecon. Nuntempe, kaj kvankam 
estas gravaj kaj kuraĝigaj esceptoj, dialogado pri 
mondaj problemoj ene de la Esperanto-movado es- 
tas ofte iom banala, haste farata, kaj farata en ne tre 
taŭgaj medioj. Universalaj Kongresoj, ekzemple, ne 
estas idealaj medioj por tia dialogado, parte ĉar ili 
celas la internajn bezonojn de la Esperanto-movado, 
kaj parte (kaj pli grave) ĉar dialogo postulas tempon 
kaj necesigas altan nivelon de konfido, atingebla pli 
bone en malgrandaj grupoj. Aliflanke, tamen, eĉ 
tiaj "kvazaŭdialogoj" estas komenco, kaj meritas 
daŭrigon. Samtempe oni devas serĉi pli bonajn me- 
diojn por profunda dialogo. La alveno de la Reto 
malfermas novajn eblecojn por Esperanto kiel dialo- 
ga lingvo, kaj jam oni komencas uzi ĝin tiucele.

Pri kio dialogi?

Principe, Esperanto prezentas la eblecon dialogi pri 
ĉio, inkluzive la plej malfacilajn kaj disdividajn de- 
mandojn. Necesas trovi la ĝustajn mediojn kaj cir- 
konstancojn por tiu dialogo, ne apriore limigi la 
dialogon al nur certaj temoj. Trakto de grandaj 
mondaj problemoj ofte postulas specialistojn kaj 
fakulojn. Eble do indas komenci per la demando, 
"Kiuj ekzemploj de sukcesaj dialogoj ekzistas?" 
Efektive, mikronivelaj dialogoj - simplaj problemoj 
de kunekzisto en grupoj kaj malgrandaj sociaj ron- 
doj - povas liveri al ni utilajn modelojn. Ofte, ĉiuta- 
gaj problemoj formas kernon de pli grandaj "gra- 
vaj" problemoj.
El ĉiuj grandaj mondaj problemoj trakteblaj de la 
Esperanto-movado, aldone al problemoj de lingva 
malsameco kaj lingva dominado, naciismo estas tiu, 
kiu pleje proksimas al la generala celaro de Esper- 
anto. Tie, eventuale, la dialogo povus komenciĝi. 
Iuj argumentas, ke la starpunkto, ke ĉiu rajtas al sia 
propra lingvo (principo iom firme radikiginta en la 
konscion de aktivaj esperantistoj), povas konduki al 
apogado de ĝuste tiu naciismo, kontraŭ kiu la Es- 
peranto-movado tiel forte laboris tra lajaroj. Gra- 
vas daŭrigi la diskutadon pri tiu ĉi punkto. Preter la 
demandoj pri lingva egaleco kaj pri kontraŭstaro de 
malvastaj konceptoj de naciismo, ekzistas ankaŭ 
aliaj problemoj, kiuj bezonas atenton pere de Esper- 
anto, kaj kie Esperanto povus montri vojon, kiel 
ekzemple la homaj rajtoj (inkluzive la pozicion de 
virinoj en la socio), la fendo inter riceco kaj malriĉ- 

logo eficaz, pero no son suficientes: es necesario el marco 
y los temas apropiados. Si se trata de la comunidad del Es- 

peranto, es importante que el dialogo dentro de la comu- 
nidad tenga lugar en un contacto cercano con ausentes. 
No piensen los esperantistas que solo ellos poseen la ver- 
dad. De hecho, teniendo a su disposicion una lengua neu- 
tral, los esperantistas tienen una responsabilidad especial 
de utilizarla bien - por tanto no hablar solo acerca del Es- 
peranto, sino tambien por medio del Esperanto, y no ha- 
blar simplemente por hablar, evitando la propia responsa- 
bilidad. Actualmente, y aunque hay importantes y anima- 
doras escepciones, el dialogo sobre problemas mundiales 
dentro del movimiento esperantista es a menudo algo ba- 

nal, realizado rapidamente, y hecho en marcos no muy 
apropiados. Los Congresos Universales, por ejemplo, no 
son el marco ideal para tal dialogo, en parte ya que ellos 
van dirigidos a las necesidades internas del movimiento es- 
perantista, y en parte (y mas importante) ya que el dialogo 
requiere tiempo y necesita un alto nivel de confianza, que 
se puede conseguir mejor en grupos pequenos. Por otra 
parte, sin embargo, incluso tales "pretendidos dialogos" 
son un comienzo, y merecen una continuacion. A la vez 
se deben buscar unos marcos mas apropiados para un dia- 
logo profundo. La llegada de la Red abre nuevas posibili- 
dades para el Esperanto como lengua de dialogo, y ya se 
la comienza a usar con ese objetivo.

^Acerca de que dialogar?

Principalmente, el Esperanto presenta la posibilidad de 
dialogar sobre todo, incluso las cuestiones mas dificiles y 
generadoras de division. Es preciso encontrar los marcos 

y circunstancias adecuadods para ese dialogo, no limitar a. 
priori el dialogo a solo ciertosj temas. El tratamiento de 
grandes problemas mundiales a menudo requiere especialis- 
tas y profesionales. Por tanto quiza merece la pena comen- 
zar por la pregunta, "<Que ejemplos de dialogo exitosos 
existen?" En efecto, dialogos de micronivel - problemas 
simples de coexistencia en grupos y pequenos circulos so- 
ciales - pueden proporcionarnos unos modelos ŭtiles. A 
menudo, unos problemas cotidianos forman el nŭcleo de 
mayores "y mas importantes" problemas.
De todos los grandes problemas mundiales que se pueden 
tratar por el movimiento esperantista, ademas de los pro- 
blemas de la diferencia linguistica y la dominadon lingŭis- 
tica, el nacionalismo estas el que mas se aproxima a los ob- 
jetivos generales del Esperanto. Ahi, eventualmente, el dia- 
logo podria comenzar. Algunos argumentan que el punto 
de partida de que todos tienen derecho a su propia lengua 
(principio algo firmemente enradicado en la conciencia de 
activos esperantistas), puede conducir precisamente al apo- 
yo de ese nacionalismo, contra el cual el movimiento es- 
perantista trabajo tanto durante anos. Es importante conti- 
nuar la discusion acerca de ese punto. Mas alla de las cues- 
tiones sobre igualdad linguistica y sobre oposicion a con- 
ceptos estrechos de nacionalismo, existen tambien otros 
problemas que requieren atendon por medio del Esperan- 
to, y donde el Esperanto podria mostrar un camino, como 
por ejemplo los derechos humanos (incluyendo la situa- 

26



eco, aspektoj de tutmondiĝo (inkluzive lingvan im- 
periismon), kaj ekologiaj demandoj. Ankaŭ la etikaj 
diferencoj inter civilizoj povus esti bone esplorataj 
pere de Esperanto.

Sukcesaj modeloj

Oni povas montri al pluraj ekzemploj de sukcesa 
dialogado en Ia Esperanto-komunumo, kaj ankaŭ al 
sukcesaj klopodoj utiligi Esperanton por informi 
ĝiajn parolantojn pri mondaj aferoj. Tia agado ja 
havas longan historion, ekde la klopodoj de UEA 
ligi kontaktojn inter familianoj dividitaj de la Unua 
Mondmilito, tra la ankoraŭ daŭranta kaj de Unesko 
inspirita libroserio Oriento-Okcidento (de UEA), ĝis 
plej diversaj hodiaŭaj iniciatoj. Partoprenantoj en la 
diskutoj pri la kongresa temo menciis plurajn ek- 
zemplojn. La programo Indiĝenaj Dialogoj, ekzem- 
ple, uzas Esperanton kiel praktikan komunikilon in- 
ter indiĝenaj grupoj, en spirito de neŭtraleco. La 
projekto pri komuna historio japana-korea kaj la 
Kunloĝadoj organizataj en Japanio kaj Koreio havas 
similan celon. Kunlaboro inter Verduloj okazas pere 
de Esperanto, kaj oni povas ankaŭ elstarigi agadon 
inter ĝemeligitaj urboj, gastigadon de parolantoj de 
Esperanto en aliaj landoj ol Ia propraj, kaj eĉ la ri- 
markindan harmoniiĝon de vidpunktoj inter Katoli- 
koj kaj Protestantoj, kiu okazas dank al Esperanto 
kaj nepre superas la nivelon de eksteresperanta kun- 
laboro. La revuo Monato, Pola Radio, kaj aliaj 
amaskomunikiloj klopodas informi esperantistoj n pri 
la mondo, kun signifa sukceso. Parolantoj de Esper- 
anto vojaĝas kaj tenas kontaktojn unu kun alia en 
spirito, kiu superas en sia intenseco la supraĵan in- 
formiĝon pri la mondo kaj la turisman kontakton, 
kiun havas multaj aliaj homoj.
Sed ekzistas potencialoj, kie en difinitaj landoj aŭ 
medioj oni jam spertis apartan sukceson. Ekzemple, 
klopodoj krei pli bonan komunikadon inter la gene- 
racioj en Brazilo estas esporteblaj al aliaj landoj. 
Sciante, ke eĉ la formo de dialogo varias de lando 
al lando kaj kulturo al kulturo, la esperantistoj po- 
vus per kombino de siaj spertoj unike kontribui per 
kreo de internacia kodaro pri kiel efike dialogi trans 
la kulturoj, eventuale en kunlaboro kun aliaj nereg- 
istaraj organizaĵoj. La partoprenantoj en la dialogo 
komisiis al la konversaciantoj, kiuj komencis la tri 
kunsidojn, ellabori specifan planon de agado, tiel ke 
la kongresa temo ne restu nura temo de kongreso, 
sed fariĝu parto de la konstanta agado de Universa- 
la Esperanto-Asocio kaj de Ia Esperanto-movado 
ĝenerale.

Protokolis kaj resumis Humphrey Tonkin 

cion de las mujeres en la sociedad), la brecha entre riqueza 

y pobreza, aspectos de mundializacion (incluyendo el im- 
perialismo lingŭistico), y cuestiones ecologicas. Tambien 
las diferencias eticas entre civilizaciones podrian ser bien 
investigadas por medio del Esperanto.

Modelos exitosos

Se pueden mostrar varios ejemplos de dialogo exitoso en 
la comunidad del Esperanto, y tambien intentos exitosos 
de utilizar el Esperanto para informar a los que lo hablan 
sobre los asuntos mundiales. Tal actividad ciertamente tie- 
ne una larga historia, desde los intentos de UEA establecer 
contactos entre miembros de familias divididas por la Pri- 
mera Guerra Mundial, a traves de la serie de libros Orien- 
te-Occidente (de UEA), aŭn existente e inspirada por la 

UNESCO, hasta las mas diversas iniciativas actuales. Algu- 
nos participantes en las discusiones sobre el tema congre- 
sual mencionaron varios ejemplos. El programa Dialogos 
Indigenas, por ejemplo, usa el Esperanto como un instru- 
mento practico de comunicacion entre grupos indigenas 
con un espiritu de neutralidad. El proyecto acerca de una 
historia comŭn japano-coreana y las Convivencias organi- 
zadas en Japon y Korea tienen un objetivo similar. La Co- 
laboracion entre los Verdes tiene lugar por medio del Es- 
peranto, y se puede destacar tambien la actividad entre las 
ciudades hermanadas, hopedaje de Esperanto-parlantes en 
otros paises distintos del suyo, e incluso la destacable ar- 
monia de puntos de vista entre Catolicos y Protestantes, 
que tiene lugar gracias al Esperanto y que indefectiblemen- 
te supera el nivel de colaboracion extra-esperantista. La re- 
vista Monato (Mes), Radio Polaca, y otros medios de co- 
municacion de masas procuran informar a los esperantistas 
acerca del mundo, con un exito significativo. Algunos Es- 

peranto-parlantes viajan y tienen contactos unos con otros 
en un espiritu que supera en su intensidad la informacion 
superficial sobre el mundo y el contacto turistico que tie- 
nen muchas otras personas.
Pero existen potenciales en los cuales en algunos paises o 
marcos ya se experimento un exito destacable. Por ejem- 
plo, los intentos de crear una mejor comunicacion entre 
Ias generaciones en Brasil son exportables a otros paises. 
Sabiendo que incluso la forma de dialogo varia de un pais 
a otro y de una cultura a otra, los esperantistas pueden 
por la combinacion de sus experiencias ŭnicamente contri- 
buir por la creacion de un codigo internaciona! sobre co- 
mo dialogar eficazmente por encima de las barreras cultu- 
rales, eventualmente en colaboracion con otras organiza- 
ciones no gubernamentales. Los participantes en el dialogo 
comisionaron a los conversadores que comenzaron las tres 
reuniones, elaborar un plan especifico de accion, de tal 
manera que el tema congresual no quede en solo un tema 
de congreso, sino que se haga parte de la accion constante 
de la Asociadon Universal de Esperanto y del movimiento 
esperantista en general.

Redacto y resumio Humphrey Tonkin
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KONGRESA (gV RESOLUCION 
REZOLUCIO DEL KONGRESO

La 86-a Universala Kongreso de Esperanto, 

kunveninte en Zagrebo, Kroatio, de la 21-a ĝis la 28-a 
de julio 2001, kun la temo "Kulturo de dialogo - dialo- 
go inter kulturoj",

notinte, ke Unuiĝintaj Nacioj nomis la jaron 2001 jaro 
de Dialogo inter Civilizoj,

memorigante, ke Ia Esperanto-movado havas longan 
historian de alproksimigo de la homoj sur bazo de ega- 
leco trans bariloj de kultura diferenco, reciproka malres- 
pekto, kaj eĉ militaj kondiĉoj, jam de la klopodoj de 
Zamenhof alproksimigi la mondajn religiojn, tra la ag- 
ado de U.E. A. por reunuigi familiojn dividitajn en la 
Unua Mondmilito, ĝis nuntempaj elpaŝoj, kiel ekzemple 
la utiligo de Esperanto por komunikadi inter indiĝenaj 
popoloj (la t.n. Indiĝenaj Dialogoj) kaj por alproksimigi 
la korean kaj japanan popolojn, 

atentigas, ke
- kiel intemacia lingvo ne ligita al ŝtataj aŭ etnaj intere- 

soj, Esperanto konsistigas idealan perilon de dialogo 
inter la kulturoj;

- tra pli ol centjaroj, la komunumo de Esperantoparol- 
antoj kreis tradicion de dialogo transnacia kaj trans- 
kultura, kio plene meritas nomi ĝin dialoga kulturo;

- efika dialogo postulas respekton al lingva, kultura kaj 
idea diverseco, kaj bezonas ne nur mensan malfermit- 
econ sed ankaŭ la kapablon aŭskulti;

- aldone al siaj multaj rimarkindaj atingoj, Esperanto 
havas signifan neekspluatatan potencialon kiel dialoga 
lingvo.

Sekve, la Kongreso
- gratulas al Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesko, ke ili deci- 

dis lanĉi klopodojn senpere alproksimigi kaj interkom- 
prenigi la ordinarajn homojn, sen kies konvinko la 
registaroj estas esence senpovaj;

- aparte petas al UN kaj Unesko daŭrigi tiun ĉi kam- 
panjon preter la jaro 2001;

- atentigas, ke tiuj klopodoj postulas proksiman kunla- 
boron de NRO-j;

- rekomendas, ke UEA proponu al UN kaj Unesko si- 
an kunlaboron kiel organizajo unike bone kvalifikita 
por difini, en kunlaboro kun aliaj organizaĵoj, la 
eblojn kaj limojn de tia dialogo, kaj ĝin realigi;

- rimarkigas, ke efika dialogo inter diversaj kulturoj 
sur lingve demokratia bazo postulas prikonsideron de 
la bezono de nova internacia lingva ordo;

- apelacias al ĉiuj parolantoj de Esperanto, ĉiuj lokaj, 
regionaj, landaj kaj internaciaj Esperanto-organiz- 
aĵoj, kaj ĉiuj kiuj subtenas la celojn de Esperanto, 
kunlabori en la daŭra konservado kaj plifortigo de la 
dialoga kulturo, kiun prezentas Esperanto, kaj daŭre 
partopreni en la klopodoj de UNO kaj Unesko krei 
dialogon inter la civilizoj je tutmonda skalo, kiu estas 
tiel esenca por la paca evoluigo de la homa socio.

Zagrebo, la 28-an de julio 2001

El 86° Congreso Universal de Esperanto, 
reunido en Zagreb, Croatia, del 21 al 28 de julio 2001, con 
el tema "Cultura de dialogo - dialogo entre culturas", 
teniendo en cuenta, que las Nacionas Unidas declararon al 
ano 2001 aŭro de Dialogo entre Civilizaciones, 
recordando, que el movimiento del Esperanto tiene una larga 
historia de acercamiento de los hombres sobre una base de 
igualdad sobre las barreras de diferencias culturales, aversion 
retiproca, e incluso situaciones bĉlicas, ya desde los intentos 
de Zamenhof para aproximar las religiones del mundo, si- 
guiendo con la actividad de la Asociaci 6n Universal de Espe- 
ranto para reunir a familias separadas en la Primera Guerra 
Mundial, hasta las actuales acciones, como por ejemplo la 
utilizaciĉn del Esperanto para la comunicaci 6n entre pueblos 
indigenas (los denominados Dialogos Indigenas) y para apro- 
ximar los pueblos coreano y japonĉs, 
destaca, que
- como lengua internaciona! no ligada a intereses estatales o 

ĉtnicos, el Esperanto constituye un instrumento ideal de 
dialogo entre las culturas;

- a lo largo de mas de cien anos, la comunidad de los Esper- 
anto-hablantes creĉ una tradicidn de dialogo transnacional 
y transcultural, que merece plenamente llamarse una cultu- 
ra de dialogo;

- un dialogo eficaz requiere respeto a la diversidad lingŭisti- 
ca, cultural e ideoldgica, y necesita no sdlo apertura mental 
sino tambiĉn la capacidad de escuchar;

- ademds de sus muchos logros destacados, el Esperanto tie- 
ne un significativo potencial no explotado como una len- 
gua de dialogo.

Por consiguiente, el Congreso
- felicita a las Naciones Unidas y Unesco, porque decidieron 

promover intentos de aproximacion directa y conciencia- 
ciĉn de las personas corrientes, sin cuya convincidn los go- 
biemos son esencialmente impotentes;

- en especial pide a la ONU y Unesco proseguir esta campa- 
na mas alia del ano 2001;

- resalta, que esos intentos requieren una colaboracio'n de 
cerca de las ONGs;

- recomienda, que UEA proponga a la ONU y Unesco su 
colaboracio n como organizacion singularmente bien califi- 
cada para definir, en colaboraci 6n con otras organizaciones, 
las posibilidades y limites de tal dialogo, y realizado;

- destaca, que un dialogo eficaz entre culturas diversas sobre 
una base lingŭisticamente democratica postula considerar 
la necesidad de un nuevo orden idiomatico internacional;

- apela a todos los Esperanto-hablantes, a todas las organiza- 
ciones de Esperanto locales, regionales, nacionales e inter- 
nacionales, y a todos los que apoyan los objetivos del Es- 
peranto, que colaboren en la continua conservaci 6n y forta- 
lecimiento de la cultura de dialogo, que presenta Esperanto, 
y participar sin cesar en los intentos de las Naciones Uni- 
das y Unesco para crear un dialogo entre las civilizaciones 
a escala mundial, que tan esencial es para la evoluci 6n pa- 
cifica de la sociedad humana.

Zagreb, a 28 de julio del 2001
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Intervjuo
Kiel kutime, la paĝoj de nia revuo estas malferm- 
ataj al tiuj aktivuloj de nia esperantista movado 
kiuj interesiĝas pri la disvastigado de la intemacia 
lingvo kaj la problemaro kaj baroj kiujn nia mov- 
ado devas alfronti en la plenumado de tiu tasko. 
Hodiaŭ ni intervjuas samideanon Luis Serrano Pe- 
rez, el Sabadell, kiu, de antaŭ multe da tempo, 
bataladas en tiu lingva fronto de la monda pro- 
blemaro. Ni planas prezenti, per sekvaj numeroj 
de Heleco, la opiniojn de aliaj gravaj esperant- 
ist(in)oj pri tiuj temoj kaj aliaj rilate al nia laboro 
favore al la solvado de la lingva problemo de la 
mondo.

Heleco: Vi aktivadas de antaŭ multaj jaroj en 
la Esperantista Movado kaj travivis la evoluon 
de tiu movado en nia lando kaj en la mondo 
ĝenerale. Surbaze de tiu sperto, eble vi havas 
propran opinion pri la kialoj) de tiu fakto ke 
Esperanto ne sukcesas sufiĉe disvastiĝi tra la 
mondo por fariĝi la ponta lingvo inter la popo- 
loj.

Serrano: Nia nuna mondo, la socisistemo kiu 
regas ĝin, iamaniere signifas Ia fiasko de la ĉiamaj 
revoj de la homaro. Se vi demandas al iu ajn per- 
sono, kvankam ĉiam estas esceptoj, kion li/ŝi opi- 
nias pri la vivo post kvindek jaroj, preskaŭ ĉies 
respondo estus: tio ne interesas al mi, aŭ: m jam 
vidos. En la menso de ĉiu homo ne estas projektoj 
por la estonteco, ĉiu klopodas nur adaptiĝi al la si- 
tuacio de la nuna tago, senzorge kaj pensante en 
si mem, individue, ne kolektive.
Esperanto en tiu kunteksto: Multaj personoj konsi- 
deras ke estus bele se ni ĉiuj parolus unu lingvon 
aŭ estus internacia lingvo por reciprokra interkom- 
preno. Sed tiu lingva problemo ne rekte tuŝas nian 
ĉiutagan vivon, do, kial lerni tian lingvon? Hodiaŭ 
la homo ne plu revas, li/ŝi nur celas la praktikan 
vivon, eltiri la plej grandan profiton per kiel eble 
malplej da peno, sen akcepti devigojn...
Jen tiu estas iu el la kialoj pro kio Esperanto ne 
plu sukcesis. Ĝis nun la Esperanto-movado ne sci- 
is eltiri praktikan profiton, kiel pli bona vivmanie- 
ro. Esperanto ne donis nek donas monon kaj tio 
hodiaŭ estas io netolerebla. Labori kiacele se tiu 
laboro ne profitas al ni por plibonigi nian materian 
vivon? Se la kono de Esperanto estus alportinta 
dekomence materian profiton, sendube la disvast- 
iĝo de tiu internacia lingvo estus okazinta pli rapi- 
de. Ĉi tiu leĝo de la rekta kaj tuja profito regis kaj 
regos la mondon. Esperanto ŝajne ne atentis al tiu

Interviŭ
Como de costumbre, las pdginas de nuestra revista estan 
abiertas a los activistas del movimiento esperantista que 
se interesan por la difusion del idioma internacional y la 
problematica y las dificultades que nuestro movimiento 
debe encarar en la realizadon de esa tarea.
Hoy entrevistamos a nuestro colega Luis Serrano Perez, 
de Sabadell, quien, desde hace mucho tiempo, lucha en 
este frente lingŭistico de la problematica mundial. Tene- 
mos proyectado presentar, en los siguientes nŭmeros de 
Heleco, las opiniones de otros destacados esperantistas 
acerca de esos temas y otros en relacion a nuestro tra- 
bajo enfavor de la solution del problema lingŭistico del 
mundo.

Heleco: Tu desarrollas tu actividad desde hace mu- 
chos anos en el Movimiento Esperantista y viviste la 
evolucion de ese movimiento en nuestro pais y en el 
mundo en general. En base a esa experiencia, quiza 
tengas una opinion propia sobre las causas del hecho 
que el Esperanto no tuvo exito en difundirse hastante 
en el mundo para hacerse la lengua puente entre los 
pueblos.

Serrano: Nuestro mundo actual, el sistema social que 
Io domina, de alguna manera significa el fracaso de los 
eternos suenos de la humanidad. Si Ie preguntas a al- 
guien, aunque siempre hay excepciones, lo que opina so- 
bre lo que sera la vida dentro de cincuenta anos, casi to- 
dos te eontestaran: eso no rne interesa, o: ya lo veremos. 
En Ia mente de todo hombre no hay proyectos para el 
futuro, cada cual procura adaptarse a la situacidn del dfa 
de hoy, sin preocuparse y pensando s61o en si mismo, 
individualmente, no colectivamente.
Esperanto en ese contexto: Muchas personas consideran 
que estarfa bien si todos hablasemos una lengua o exis- 
tiese un idioma internacional para la comprension recf- 
proca. Pero ese problema lingŭistico no afecta directa- 
mente a nuestra vida cotidiana, por tanto, por que estu- 
diar tal lengua? Hoy el hombre ya no suena, solo se 
atiene a la vida practica, sacar el maximo provecho con 
el menor esfuerzo posible, sin cargar con obligaciones... 
Esa es una de las causas por las que el Esperanto no 
progreso mas. Hasta ahora el movimiento esperantista no 
supo extraer una ventaja practica, como una mejor ma- 
nera de vivir. El Esperanto no di6 ni da dinero, y eso 
hoy es algo intolerable. Jrabajar, para que, si ese traba- 
jo no nos aprovecha para mejorar nuestra vida material? 
Si el conocimiento del Esperanto hubiese acarreado des- 
de el principio un provecho material, sin duda la difu- 
sion de esa lengua internacional hubiese tenido lugar mas 
rapidamente. Esta ley del provecho directo y rapido rei- 
no y reinara en el mundo. El Esperanto al parecer no tu- 
vo en cuenta esa realidad.
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realaĵo.
Estas evidente ke finiĝis la epoko de la idealistoj, 
ĉefe en kio rilatas al la kolektiva vivo. Ĉiu pensas 
pri si mem. Kian profiton mi eltirus se pere de 
Esperanto mi havus korespondanton en Ĉinio, 
Usono aŭ Rumanio, se jam la ĉiutagaj inform-me- 
dioj informas nin, eĉ se tiuj informoj estas misin- 
formoj? Tio okazas en ĉi tiuj evoluintaj landoj de 
Eŭropo. Foje rakontis al mi afrikana esperantisto: 
Nu, dum kurso de Esperanto iuj lernantoj deman- 
dis al mi, kian proĵiton ili eltiros kiam ili regos 
Esperanton. Kompreneble mi devis respondi, -ra- 
kontis la afrika esperantisto- nu, profito, profito 
nenion. La sekvantan tagon ili ne plu prezentiĝis 
al la klaso. En alia kazo, niĝeria esperantisto pen- 
sis, ke pro la granda lingva problemo ekzistanta 
en tiu lando, pli frue aŭ malfrue la lernado de Es- 
peranto, fariĝos deviga, kaj tiam li pensis: ĉarmi 
jam konas Esperanton mi atingos pli bonan poste- 
non.

H: En iu el la lastaj numero de la revuo BO- 
LETIN de HEF aperis artikolo via per kiu vi 
plendis pro tiu afero, sufiĉe polemika en nia 
hispana E-movado, de la forigo de la flago kaj 
la esperantistaj simboloj fare de la gvidantoj 
de nia landa Federacio. Poste per la sama 
presorgano respondis iu respondeculo de tiu 
Federacio defendante tian teniĝon. Supozeble, 
sub tiu polemiko de la afero «Flago jes/flago 
ne» enestas alia konflikto, alia kontraŭdiro pri 
malsamaj metodoj kaj stiloj en la demarŝado 
de la aferoj de nia E-Movado en Hispanio kaj 
en la strategio de la esperantistoj por la suk- 
cesigo de nia afero. Kion vi opinias pri tiuj 
aliaj decidoj de la gvidantoj de nia Ianda Fede- 
racio: malaperigo de la E-libroservo de nia 
lando, ĉeso de la esperantlingva publikigo de 
BOLETIN kaj ties anstataŭo per la hispana 
lingvo kaj eĉ per la regionaj lingvoj...?

S: Ja, ĉiu nova generacio devas alporti plibonigojn 
al la vivo, el kio rezultas la progreso. Do, konve- 
nas ke estu renovigoj kaj novaj modoj. Sed tio ne 
signifas ke nepre konvenas ĉiu ajn ŝanĝo en ĉiu 
ajn tereno. Rilate al la simboloj, ni notu ke ĉiuj 
movadoj aŭ kolektivoj: ĉu politikaj, militistaj, eko- 
nomiaj, kulturaj kaj aliaj havis siajn simbolojn, 
siajn distingilojn, ĉu en formo de afiŝoj, standar- 
doj, flagetoj aŭ aliaj similaĵoj. Foriĝi de la nor- 
moj rilataj al la simbolo estas kvazaŭ sin senvest- 
igi. Kunveni en iu ajn loko, ejo, en kiu ne ekzis- 
tus eĉ la minimuma montro pri kio temas la kun- 
veno, ŝajnas io absurda. Tio ja estas kvazaŭ sin 

Es evidente que se termino la epoca de los idealistas, so- 
bre todo en lo que se refiere a los asuntos de la colecti- 
vidad. Casa cual piensa solo en si mismo. /,Que prove- 
cho puedo obtener si por medio del Esperanto yo puedo 
matener correspondencia con alguien de China, EE.UU. 
o Rumania, si ya rne informan diariamente los medios de 
difusion, incluso si esa informacion es desinformacion? 
Eso ocurre en estos pafses desarrollados de Europa. En 
una ocasidn rne conto un esperantista africano: Pues, du- 
rante un curso de Esperanto algunos estudiantes me pre- 
guntaron, que provecho obtendrian ellos cuando domina- 
sen el Esperanto. Por supesto, tuve que responderles, - 
anadio el esperantista africano- bueno, provecho, prove- 
cho, ninguno. Al dia siguiente ya no se presentaron a 
la clase. En otro caso, un esperantista niĝeriano pensa- 
ba, que debido al gran problema lingŭistico existente en 
su pais, tarde o temprano el estudio del Esperanto se ha- 
ria obligatorio, y entonces el pensaba: puesto que ya co- 
nozco el Esperanton conseguire una colocacion mejor.

H: En uno de Ios ŭltimos numeros de la revista BO- 
LETIN de HEF aparecid un articulo tuyo en el que 
deplorabas esa cuestidn, hastante polemica en nuestro 
mov. esperantista espanol, de la supresion de la ban- 
dera y los simbolos esperantistas por parte de los diri- 
gentes de nuestra Federacion nacional. Despues, por 
el mismo organo de prensa contesto un responsable 
de esa Federacion defendiendo su actitud. Es de supo- 
ner que, bajo esa polemica de «Bandera sf/bandera 
no» subyace otro conflicto, otra contradiction sobre 
distintos metados y estilos en la gestion de los asuntos 
de nuestro movimiento esperantista en Espana y en la 
estrategia de los esperantistas para la victoria de 
nuestro tema. Que opinas sobre esas otras decisiones 
de los dirigentes de nuestra Federacion nacional: des- 
aparicion del servicio de libros de Esperanto en nues- 
tro pais, interrupcion de la publication en Esperanto 
de BOLETIN y su sustitucion por el espanol e incluso 
las lenguas regionales...?

S: ĉiertamente, cada nueva generacion debe aportar me- 
joras a la vida, de lo que rezulta el progreso. Por tanto, 
conviene que haya renovaciony nuevos modos. Pero eso 
no significa que indefectiblemente conviene cualquier 
cambio en cualquier terreno. En relacion a los simbolos, 
tengamos en cuenta que todos Ios movimientos o colecti- 
vos, sean politicos, militares, economicos, culturales y 
otros tuvieron sus simbolos, sus distintivos, bien sea en 
forma de pancartas, estandartes, banderitas u otros pare- 
cidos. Salirse de las normas en lo que se refiere a los 
simbolos es como desnudarse. Reunirse en un lugar 
cualquiera en el que no exista la mas minima muestra 
sobre que trata la reunion, parece algo absurdo. Eso de 
verdad que es como ocultarse -por algŭn motivo-. Y pre- 
cisamente las sectas son las que se ocultan del verdadero 
publico. Una bandera, simplemente, identifica a los 
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kaŝi -pro io-. Kaj ĝuste la sektoj estas, kiuj sin ka- 
ŝas de la vera publiko. Flago tutsimple identigas 
la homojn, kiuj havas ĝin kiel simbolon. Se flago 
laŭ opinio de tiuj kvar aŭ kvin junuloj, (ne tiom 
junuloj) kiuj plendas, estas signo de sekto, kion 
diri pri la manifestacio de la sindikatoj, de la fut- 
balamantoj, de multaj entreprenoj, k.t.p. kiuj flirt- 
igas siajn simbolojn, aŭ ankaŭ eĉ la naciaj flagoj?. 
Paradokse al tiu opinio, en San Javier (Murcio) 
okaze de la 60 HEF-kongreso estis sep flagoj en 
la Kongresejo, tri Esperantaj kaj kvar fremdaj al 
Esperanto (landa, aŭtonoma, loka kaj standardo). 
Ankaŭ ne al mi plaĉas tiu abundo de flagoj. Estas 
evidente, ke kun unu jam sufiĉas. Kompreneble, 
troigo estas troigo, ĉu en la multo aŭ en la mal- 
multo.
Sed la problemo de la hispana Esperanto-movado 
ne rilatas al tiu temo de la flago, ĉar tiu flaga dis- 
kuto, estas nur kvazaŭ anekdoto. La problemo de 
la Hispana Esperanto-Movado estas multe pli gra- 
va. ĉi malkreskas, tio 

estas la bedaŭrinda realo.
Eble povas konsoli nin la 
fakto ke io simila okazas 
en aliaj landoj. La strate- 
gio de la Esperanto-mov- 
ado nur estas unu: la 
okazigo de sukcesaj kur- 
soj, kaj kiam ĉi tiu bazo 
de Ia movado fiaskas ne 
plu estas strategioj. Daŭ- 
re oni parolas pri strate- 
gioj, vanaj vortoj. La 
vera strategio, mi ripetas, 
estas la kursoj. Kiel inte- 
resigi la personojn sekvi Esperanto-kurson? jen ra- 
dikas la kerno de la problemo.
Hispana Esperanto-Federacio, kulpas kaj ne kul- 
pas. Kiam la bazo de iu ajn organizaĵo ne mov- 
iĝas, ne postulas al la gvidantaro agadi pli kaj pli, 
estas evidente ke la koncerna estraro faras nenion. 
Ŝajnas al mi, ke nuntempe la hispana esperantist- 
aro trankvile dormetas aŭ atendas, ĉu iu Esperanta 
gazeto publikigas sian foton okaze de la Festo de 
Zamenhof, en kiu oni faris komunan foton dum 
frateca kunmanĝado. Eble kulpas la nuna epoko, 
sed estas kulpo ankaŭ de la esperantistoj mem, 
kiuj tre ofte restas ege pasivaj. La rezigno de HEF 
havi propran libroservon rezultas de la febla situa- 
cio de nia landa E-movado. Se la hispana esper- 
antistaro estus legema, la libro-vendo estus kon- 
tentiga. Sed tio ne okazas. Transporti la librojn al 
hispanaj kongresoj estas ege multekosta, kaj la li- 
brovendo ne sufiĉas por pagi la transporto-kostojn. 
Krome la akiro de libroj, laŭ kondiĉoj de UEA es- 

hombres que la tienen como simbolo. Si una bandera, 
segŭn opinidn de cuatro o cinco jovenes, (no tan j6ve- 
nes) que protestan, es evidencia de secta, /,que decir so- 
bre las de las manifestaciones sindicales, o las de los 
amantes del futbol, o las de muchas empresas, ete. que 
hacen ondear sus simbolos, o tambien incluso las bande- 
ras nacionales?.
Paradogicamente a esa opinion, en San Javier (Murcia) 
con ocasidn del 60 Congreso de HEF, habla siete bande- 
ras en el aula congresual, tres esperantistas y cuatro aje- 
nas al Esperanto (nacional, autonoma, local y un estan- 
darte). Tampoco a mi rne gusta tal abundancia de bande- 
ras. Esta claro que con una es hastante. Por supuesto, 
una exageraci6n es una exageracion, tanto en lo mucho 
como en lo poco.
Pero el problema del movimiento esperantista espanol no 
tiene relacion con ese tema de la bandera, pues esta dis- 
cusion viene a ser solo anecdĜtica. El problema del mo- 
vimiento esperantista espanol estas mucho mas grave. 
Ese movimiento decrece, esa es la lamentable realidad.

Quiza pueda consolarnos 
el hecho de que algo 
parecido ocurre en otros 
paises. La estrategia del 
movimiento esperantista 
solo es una: la realizadon 
de cursos con exito, y 
cuando esta base del mo- 
vimiento fracasa ya no 
hay mas estrategias. Sin 
cesar se habla de estrate- 
ĝias: palabras vanas. La 
verdadera estrategia, repi- 
to, son los cursos. <,Como 
interesar a las personas 
para que sigan cursos de

Esperanto? esa es la raiz del problema.
La Federacion Espanola de Esperanto tiene culpa y no 
la tiene. Cuando la base de cualquier organizacion no se 
mueve, no exige a los dirigentes actuar mas y mas, es 
evidente que los tales dirigentes no hacen nada. Me pa- 
rece que actualmente los esperantistas espanoles dormi- 
tan tranquilamente o esperan a ver si alguna revista es- 
perantista publica su foto con ocasion de la Fiesta de Za- 
menhof, en la que se hizo una foto colectiva durante el 
banquete de confraternizacion. Quiza tenga culpa de eso 
la epoca actual, pero es culpa tambien de los propios es- 
perantistas, que a menudo tienen una actitud muy pasiva. 
La renuncia de HEF a tener su propio servicio de libros 
de Esperanto es consecuencia de la debil situacion de 
nuestro movimiento esperantista nacional. Si los esperan- 
tistas espanoles Ieyesen mas, la venta de libros a sena 
satisfactoria. Pero no es asi. Transportar los libros a los 
congresos nacionales resulta muy costoso, y la venta de 
libros no basta para cubrir los gastos de transporte. 
Ademas la adquisicion de libros, segŭn las condiciones 

31



tas tre riska, ĉar ties Libroservo liveras ne malpli 
ol tri samtitolaj, ne sciante la landa Libroservo ĉu 
oni vendos ĉiujn. Do, la decido de HEF-estraro, 
eĉ se doloriga, estas komprenebla laŭ vidpunkto 
de la ĉiereganta merkato. Nu, mi informu, tamen, 
ke ankoraŭ ne tute perdiĝis nia landa Libroservo, 
ĉar ĉi tiu intervjuato sin kompromitis akcepti ties 
demarŝadon ĝis elĉerpiĝo de la libro-stoko, laŭ in- 
terkonsentitaj kondiĉoj. Kaj mi mendos librojn al 
la eldonejoj, nur se estas mendoj, sed mianome.
Pri nia bela "BOLETIN" la HEF-estraro en San 
Javier decidis retiri tiun projekton; aperigi la tesk- 
ton en kvin lingvoj ja estus vera Babelo-turo.
Sed en tiu kongreso de Sant Javier, prezentiĝis 
alia grava problemo. La HEF-estraro devis esti re- 
novigita, sed eĉ ne unu kandidato sin prezentis por 
iu estrara posteno. Tio, estas ege danĝera ĉar sig- 
nifas, ke ne estas fortoj por antaŭenirigi nian mov- 
adon. Ni jam vidos post kvarjaroj, kiam la HEF- 
estraro nepre devos esti anstataŭata.

H: La procezo de tutmondiĝo kaj ties super- 
reganta kulturo de ununura pensomaniero for- 
balaas ĉiun kulturan alternativon kaj ĉiun ide- 
ologian idealon kiel nia plano de Universala 
Lingvo por la interkompreno inter ĉiuj popo- 
loj. Paradokse, multaj popoloj, inter ili la nia, 
akceptas tian tutmondiĝon angloparolantaj 
proponata de la imperiisma potenco, kiu masa- 
kradas etniajn lingvojn kaj kulturojn. Kion vi 
opinias pri tiu granda povo de la imperiism-fa- 
vora propagando, kaj kio igis al homo kiel vi, 
marŝi kontraŭ tia fluŝo apogante la kaŭzon de 
Esperanto kaj aliajn idealojn kondamnitaj de 
la superreganta sistemo?

S: La scienco kaj la tekniko alportis al la mondo 
novan koncepton de vivo kaj de rilatoj inter la ho- 
moj. Ni alvenis al tiu stadio nuntempe nomata 
"globaliĝo" aŭ "tutmondiĝo". Kiel ni alvenis al ĉi 
tiu situacio? Ni venis al ĉi tiu nova homa kunviv- 
ado, fakte pro la sciencteknika progreso, precipe 
en kio rilatas al la transportoj kaj komunikado. 
Tiuj du gravaj koneksiloj en nia moderna vivo 
proksimigas la homojn kaj la varojn. En si mem 
la tutmondiĝo ne estas malbona afero. La proble- 
mo, la grava kaj bedaŭrinda problemo estas tio ke 
tiu procezo estas manipulata far de malmultaj ma- 
noj. La tutmondiĝo, sekvante la normojn de ĉi tiu 
socio en kiu ni vivas, estas alpropiiĝi je la tuta 
progreso, kiu estas regata de malmultaj personoj. 
La tutmondiĝo estas alia instrumento en la manoj 
de la potencaj sinjoroj aŭ financaj korporacioj por 
akiri pli kaj pli da povo. Plejparto el la homaro 

de UEA es muy arriesgada, pues su servicio de libreria 
suministra no menos de tres del mismo titulo, sin saber 
el servicio de libreria nacional si se venderan todos. Por 
eso, la decisiŭn de la direction de HEF, incluso si dolo- 
rosa, es comprensible desde el punto de vista del merca- 
do que lo domina todo. Bueno, debo informar, sin em- 
bargo, que aŭn no se perdiŭ del todo nuestro servicio de 
libreria nacional, pues este entrevistado se comprometio 
a aceptar su gestion hasta que se agote el stock de li- 
bros, segŭn unas condiciones acordadas. Y yo pedire li- 
bros a las editoriales, solo si hay pedidos, pero lo hare 
a mi nombre.
Sobre nuestro hermoso "BOLETIN" la direction de 
HEF decidid en San Javier retirar ese proyecto; presen- 
tar el texto en cinco idiomas seria ciertamente una ver- 
dadera torre de Babti.
Pero en ese congreso de San Javier, se presento otro 
grave problema. La direction de HEF debla ser renova- 
da, pero no se presento ni siquiera un candidate para un 
puesto en la direction. Eso es muy peligroso pues signi- 
fica que no hay fuerzas para hacer avanzar nuestro mo- 
vimiento. Ya veremos despues de cuatro anos, cuando 
la direction de HEF debera ser indefectiblemente sustitu- 
ida.

H: El proceso de mundializacion y su cultura domi- 
nante del pensamiento unico barren toda cultura al- 
ternativa y todo ideal ideologico como nuestro plan de 
una Lengua Universal para la comprension entre to- 
dos los pueblos. Paradogicainente, muchos pueblos, 
entre ellos el nuestro, aceptan esa mundializacion an- 
gloparlante, propuesta por la potencia imperialista 
que masacra lenguas y culturas etnicas. <,Que opinas 
sobre ese gran poder de la propaganda en favor del 
imperialismo?, y ^que hizo que un hombre como tu, 
marchara contra ese flujo apoyando la causa del Es- 
peranto y otros ideales condenados por el sistema do- 
mi nante?

S: La ciencia y la tecnica trajeron al mundo un nueva 
concepto de vida y de relaciones entre los hombres. He- 
mos llegado a este periodo actualmente llamado "globali- 
zacion" o "mundializaciŭn". <,C6mo llegamos a esta si- 
tuacion? Vinimos a esta nueva forma de convivencia, de 
hecho por el progreso cientffico-tecnico, principalmente 
en lo que se refiere a los transportes y la comunicacion. 
Esas dos importantes conexiones en nuestra vida moder- 
na acercan las personas y las mercancias. En si misma, 
la mundializacion no es un mai asunto. El problema, el 
grave y lamentable problema es que ese proceso esta 
manipulado por unas pocas manos. La mudializacion, si- 
guiendo las normas de esta sociedad en la que vivimos, 
es la apropiacion de todo el progreso por parte de unas 
pocas personas. La mundializacion es otro instrumento 
en las manos de los senores poderosos o corporaciones 
financieras para aumentar su poder. La mayoria de la 
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dormis kaj dormadas pri tiu eksterordinara feno- 
meno. Nun iuj avangardaj sektoroj de nia socio 
komencas vekiĝi, sed jam iomete malfrue, aŭ eble 
eĉ ne tro...
Kompreneble en tiu procezo de tutmondiĝo ne po- 
vas resti for la lingva afero. La lingvo estas unu 
el la efikaj iloj por submeti la homojn. La historio 
tion instruas al ni. En la pratempo la lingva pro- 
blemo ne estis tiom grava, ĉar la plimulto de la 
homoj estis analfabetoj. Tiuj praaj imperioj prefe- 
ris la glavon. Sed en nia moderna epoko la lingvo 
havas specialan rolon. Vi konstatu Ia hispanan im- 
perion, kiu trudis la lernadon de la lingvo, jen La- 
tina Ameriko. Ankaŭ la franca imperio en Afriko 
uzis la lingvon kiel koloniigan armilon, eĉ se ne 
tiom severe kiel la hispanoj. La brita imperio, ne 
restas for de tiu regulo. La fiasko de la angla ling- 
vo en Afriko okazis pro la fakto, ke la britoj ne 
miksiĝis kun Ia popoloj, kun la indiĝenoj. Kiam la 
britoj foriris el Afriko, la angla lingvo restis nur 
por la altrangaj sinjoroj de tiu kontinento.
Nun superregas la Usona imperio, kiu forgesas 
nenian komponaĵon de nia ĉiutaga vivo por ĝin 
uzi siaprofite. Ili, la usonanoj, pere de la tutmond- 
iĝo celas regi la mondon, ekonomie, militiste, fi- 
nace kaj lingve. Usono kaj entreprenoj de tiu lan- 
do trudas pli malpli subtile la konon de sia lingvo. 
Ili bone scias, ke starigo de lingvo, estas bona vo- 
jo por alveni al la menso de la civitanoj kaj pli fa- 
cile manipuli ilin. Kaj okazadas (angl)lingva tut- 
mondiĝo. Ĉar la angla rolas kiel vera internacia 
lingvo, ni, esperantistoj devas ne trompiĝi rilate al 
la reala situacio.
Usono lerte scias eltiri monon, profiton el ĉio, 
kion ili tuŝas. Ne demandu al ili, ĉu tion ili rajtas? 
La respondo estas: nz vivas en demokratio kaj en 
plena libero. Kaj tute libere ili postulas la konon 
de la angla. Ili ne interesiĝas pri tio ĉu la angl- 
lingva lernado mortigas aŭ silentigas aliajn ling- 
vojn. La respondo ĉiam estas la sama: ni vivas en 
demokratio tute libera. Jes, vi povas demandi ĝis 
kiaj limoj estas tiu demokrata libero? La usonanoj 
al kiuj aliĝis, kiel simplaj servistoj la angloj, scias 
eltiri monon de la lingva lernado. Jam estas sufiĉe 
konata, la bezono lerni la anglan por havi laboron. 
Nu, tiucele eksplodis lernejoj de la angla lingvo; 
multaj miloj da angl-lingvaj lernejoj estas nia lan- 
do. Kaj jen, ke lernante la anglan oni povas havi 
monon kaj kiel dirite plibonigi la proprajn vivkon- 
diĉojn. Kaj tio estas kion ne scias fari, aŭ ne povis 
la Esperanto-movado. Ĉu ĝi ne sciis? ĉu ĝi ne po- 
vis? gravaj demandoj kaj malfacilaj respondoj.
Pri la temo de la idealoj, de la revoj kaj eĉ de la 
homaj rajtoj, la tutmondiĝo kontrolata de la finan- 

humanidad durmiĉ y sigue durmiendo acerca de ese fe- 
nomeno extraordinario. Ahora algunos sectores de van- 
guardia de nuestra sociedad comienzan a despdertarse, 
pero ya algo tarde, o quiza no demasiado...
Por supuesto, de ese proceso de mundializacion no pue- 
de quedar fuera el tema lingŭfstico. El idioma es uno de 
los instrumentos eficaces para someter a las personas. 
Eso nos ensena la historia. Antiguamente el problema 
lingŭlstico no era tan grave, pues la mayorfa de las per- 
sonas eran analfabetas. Aquellos antiguos imperios pre- 
ferian la espada. Pero en nuestra epoca el idioma juega 
un papel especial. Vease, por ejemplo, el imperio espa- 
nol, que impuso su lengua, como lo muestra el caso de 
Hispanoamerica. Tambien el imperio francĉs en Africa 
uso el idioma como arma colonizadora, aunque no tan 
drasticamente como los espanoles. El imperio britanico 
no queda fuera de esta regla. El fracaso del ingles en 
Africa tuvo lugar por el hecho de que los britanicos no 
se mezclaron con los pueblos, con los indfgenas. Cuando 
los britanicos marcharon de Africa, el ingles quedo solo 
para Ias clases altas de ese continente.
Ahora domina el imperio norteamericano, que no dvida 
ningŭn aspecto de nuestra vida cotidiana para usarlo en 
su provecho. Ellos, los norteamericanos, por medio de 
la mundializacion pretenden dominar el mundo, econo- 
mica, militar, financiera y lingŭisticamente. EE.UU. y 
empresas de ese pais imponen mas o menos sutilmente 
el conocimiento de su lengua. Ellos saben bien que la 
imposicion de un idioma es un buen camino para llegar 
a Ia mente de los ciudadanos y manipularlos mas facil- 
mente. Y tiene lugar la mundializacion angloparlante. Ya 
que el ingles juega el papel de una verdadera lengua in- 
ternacional, nosotros, los esperantistas no debemos enga- 
narnos acerca de la situacion reai.
EE.UU. astutamente sabe obtener dinero y provecho de 
todo lo que tocan. No les preguntes si tienen derecho a 
hacer eso. La respuesta seria: vivimos en una democra- 
cia y en plena libertad. Y de una forma totalmente libre 
ellos reclaman el conocimiento del ingles. A ellos no les 
preocupa el hecho de que el estudio del ingles hace mo- 
rir o silencia otras lenguas. La respuesta es siempre la 
misma: vivimos en una democracia totalmente libre. Si, 
les puedes preguntar hasta que grado se extiende esa li- 
bertad democratica. Los norteamericanos, a los que se 
anaden, como simples criados los ingleses, saben extraer 
dinero del aprendizaje del idioma. Es de sobra conocida 
la necesidad de aprender el inglĉs para tener trabajo. 
Asi, con esa finalidad esta teniendo lugar esa eclosion de 
las academias de ingles; los muchos miles de academias 
de ingles que hay en nuestro pais. Y asi tenemos que es- 
tudiando el ingles se puede tener dinero y por asi decir 
mejorar la propias condiciones de vida. Y eso es lo que 
no sabe o no puede hacer el movimiento esperantista. 
^No sabe? £no puede? importantes preguntas y diffciles 
respuestas.
Sobre el tema de los idealies, los suenos e incluso de los 
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caj' potenculoj ja priridas tiun aspekton de la ho- 
maj zorgoj. La superreganta ideologio ĉiurimede 
forbalaas aŭ intencas forbalai tiajn emojn de la ho- 
ma penso en la tuta planedo, eĉ de lingva vid- 
punkto. Sub la premo de tiu ideologio, kiacele ler- 
ni Esperanton, se ĝi ne donas al mi monon? prefe- 
re la angla. Ĉu ni povas kritiki la viktimojn de tiu 
ĉiopova propagando? Ĉiukaze ni ne forgesu ke la 
lingva temo estas nur parto de la procezo de tut- 
mondiĝo, kun pli malpli grava rolo.
Ni, esperantistoj, jam de antaŭ pli ol 100 jaroj 
daŭre proklamas la fratecon, la pacan celon, la in- 
ternan ideon de Esperanto, sed senĉese ni malaten- 
tas pri la realo de nia mondo. Kaj ni ne vivas for 
de tiu realo, sed ni ne scias uzi tiun fluon de la 
tutmondiĝo senideala. Malgraŭ ĉio, mi sentas fe- 
liĉon kiel esperantisto kaj dume mi profitas la flu- 
on kaj avantaĝojn de la tutmondiĝo, sed batalante 
por enkonduki la konvenajn ŝanĝojn en la socio.

H: Inter la grandaj ŝanĝoj okazantaj en Ia so- 
cio estas tiu fakto ke, pli kaj pli, la personoj 
forevitas Ia membriĝon kaj aktivadon ĉe aso- 
cioj, ĉefe Ia asocioj kaj rondoj kiuj ne rilatas 
al distrado, sportoj, turismo... Tio ege malfa- 
voras, interalie, nian Esperantistan Movadon. 
En tiu monda kunteksto, laŭ via opinio, kia- 
maniere ni povos aliri al Ia granda homamaso 
kiun ne konas nian aferon? Ĉu povos utili tiu- 
cele iloj kiel «Internet» aŭ simile?

S: La nuntempa homo, kiel dirite, ne zorgas pri 
tio, kio konvenas al la kolektivo, se tio postulas 
penon. La gejunuloj hodiaŭ studas nur cele al sia 
persona profito. Sendube tio ne koncernas al ĉiuj, 
sed jes ja al grandparto el la gejunuloj. La kolekti- 
va batalo por konstrui pli justan socion estas ridin- 
da afero laŭ ilia pensomaniero. Jen unu el la gran- 
da venkoj de ĉi tiu nomata «libera demokratio». 
Esperanto estas iomete revoluciema afero, ne nur 
en la lingva aspekto, sed ankaŭ en la ideo de ho- 
ma solidareco kiun ĝi enportas. La superreganta 
sistemo preferas ke estu nenia unuiĝo. Ĝi preferas 

promocii tiajn aferojn kia la futbalo, kiuj ne inspi- 
ras profundajn pensojn en la amasoj. La futbalo 
estas scienco kiun ĉiuj komprenas kaj pri kiu ĉiuj 
povas diskuti; ĝi postulas nenian penon aŭ lern- 
adon. Same, la moderna freneziga muziko estas 
alia aspekto de nia moderna vivo, en kiu la gejun- 
uloj trovas momentojn por sin eksciti kaj doni ple- 
zuron al siaj korpoj. Konsideru nur tiuj du aspek- 
toj de nia moderna vivo: la futbalo kaj la moderna 
muziko, kaj komparu ilin kun la lernado de Esper- 
anto; kion preferos elekti junulo, en kies kapo es- 

derechos humanos, la mundializacidn controlada por los 
poderosos de la financias ciertamente se rie de ese as- 
pecto de las preocupaciones humanas. La ideologia do- 
minante barre o intenta barrer por todos los medios esas 
tendencias del pensamiento humano en todo el planeta, 
incluso desde el punto de vista lingŭistico. Bajo la pre- 
sion de esa ideologia, ^con que objetivo estudiar Espe- 
ranto, si no nos da dinero? preferiblemente el ingles. 
^Podemos criticar a las victimas de esa propaganda todo- 
poderosa? En todo caso no olvidemos que el tema lin- 
gŭfstico es sdlo parte del proceso de mundializacion, con 
un papel mas o menos importante.
Nosotros, los esperantistas, ya desde hace mas de 100 
anos proclamamos sin cesar la fraternidad, el objetivo de 
la paz, la idea interna del Esperanto, pero constantemen- 
te dejamos de prestar atendon a la realidad de nuestro 
mundo. Y no vivimos fuera de esa realidad, pero no sa- 
bemos usar ese flujo de la mundializacion sin ideales. A 
pesar de todo, rne soento feliz como esperantista y mien- 
tras aprovecho el flujo y las ventajas de la mundializa- 
cion, pero luchando para introducir los cambios conve- 
nientes en la sociedad.

H: Entre los grandes cambios que tienen lugar en la 
sociedad esta ese hecho de que, cada vez mas, las 
personas aborrecen ser miembros y activistas de aso- 
ciaciones, principalmente de las asociaciones y circu- 
los que no tienen relacion con el ocio, los deportes, el 
turismo... Eso perjudica enormemente, entre otros, 
a nuestro movimiento esperantistan. En ese contexto 
mundial, segŭn tu opinion, ^de que manera podria- 
mos llegar al gran pŭblico que no conoce nuestro 
asunto? ^Pueden ser ŭtiles para eso los instrumentos 
como «Internet» o similares?

S: El hombre actual, como quedo dicho, no se preocupa 
de todo aquello que conviene a la colectividad, si ello 
requiere un esfuerzo. Los jdvenes hoy estudian solo en 
favor de su provecho personal. Sin duda eso no se puede 
decir de todos, pero si de la mayorfa de los jovenes. La 
lucha colectiva para construir una sociedad mas justa es 
una cosa ridicula segŭn su manera de pensar. He ahi una 
de las grandes victorias de esta llamada «democracia li- 
bre». El Esperanto es una cosa algo revolucionaria, no 
solo en el aspecto lingŭistico, sino tambien en la idea de 
solidaridad humana que implica. El sistema dominante 
prefiere que no haya ninguna unificacion. Prefiere pro- 
mocionar cosas como el fŭtbol, que no inspira pensa- 
mientos profundos en las masas. El fŭtbol es una ciencia 
que todos comprenden y sobre la cual todos pueden dis- 
cutir; no requiere ningŭn esfuerzo ni aprendizaje. Tam- 
bien, la mŭsica moderna enloquecedora es otro aspecto 
de nuestra vida moderna, en el que los jovenes encuen- 
tran momentos para excitarse y dar placer a sus cuerpos. 
Considerense sdlo esos dos aspectos de nuestra vida 
moderna: el fŭtbol y la mŭsica moderna, y comparense 
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tas nenia idealo por pli da estonta homara feliĉo? 
La respondo ne estas malfacila. Kaj tiu vivostilo 
estas semata hodiaŭ. Verdire la grandaj potencoj 
de la tutmondiĝo ne interesiĝas por tio ke Ia 
popoloj estu kleraj, sufiĉas ke elito alportu malko- 
vrojn sciencajn por ke ili povu daŭre regadi la 
mondon. Se la cetero el la homaro, la plejmulto 
restadas kvazaŭ brutaro, ŝafaro, des pli bone. Kaj 
Esperanto vole aŭ ne vole eniras en tiun kalkulon 
de la mastroj de la mondo.
Pri la turismo estas nenia problemo; jam estas la 
angla, kiu kapablis etendi sian influon al ĉiuj turis- 
maj lokoj kaj institucioj. Por la turismo hodiaŭ kio 
gravas estas la mono, la cetero estas facile ating- 
ebla. La komerco de la turismo estas tiom amplek- 
sa kaj tiom bone organizita surbaze de la angla 
lingvo, ke ĝi ne bezonas Esperanton. Iam mi legis 
en Esperanta gazeto spritaĵon: ĉu vi scias, kia 
estas la plej bona kaj taŭga internacia lingvo?, 
jes, respondas la alia: Esperanto; sed ne, tute ne, 
oni lin korektis, la plej bona internacia lingvo es- 
tas la mono.
La nura rimedo, kiun ni havas por ke Esperanto 
pluvivu estas Ia propagando kaj la kursoj, kun la 
espero, ke la filozofio de nia ĉiutaga vivo ŝanĝiĝos 
kaj ne nur estu la materiaj valoroj, sed homa kun- 
vivado, ĝusta interkompreno, ne submetigo de la 
homoj, justa disdonado de klerigado, familia etoso 
kaj aplikado almenaŭ minimuma de la famaj ho- 
maj rajtoj. Do ŝanĝo de nia nuna kunvivado al plej 
morala homa teniĝo estas la nura vojo de la esper- 
antismo.
La novaj atingoj por la interkomunikado havas 
gravan rolon, Inter aliaj, ni menciu, ekzemple, la 
fama interreto. Estas evidente, ke intereto donas 
grandajn avantaĝojn por informado kaj komunika- 
do, sed ankaŭ estas vero, ke uzanto de interreto, 
estas homo, izolita homo, antaŭ ekrano, kie li po- 
vas legi mesaĝojn. Samtempa telefonado dum la 
funkciado de la reto estas tro multekosta kaj ne to- 
lerebla por multaj poŝoj. Krome la esperantisto 
"enretigita" neniam iras al la klubo, perdas la kon- 
takton personan kun aliaj esperantistoj, jes li prak- 
tikas nur parte la lingvon, ĉar preskaŭ neniam ili 
parole konversacias. Do estas avantaĝoj kaj mal- 
avantaĝoj. Ni "fervoraj" esperantistoj devos rest- 
adi konstante en la tranĉeo, eĉ se fiaskoj akompa- 
nas nin. Ne ekzistas alia rimedo, se ni deziras ke 
Esperanto pluvivu. Mi supozas, ke iam la vivo, ĉi 
tiu moderna vivo evoluos al plej humanaj valoroj. 
Mi kompatas niajn posteulojn, nian idaron se mo- 
ralaj ŝanĝiĝoj ne venos. Eble tiam estos nia vico. 
Nun ni estas kvazaŭ ponto inter la hieraŭ kaj la 
morgaŭ. 

con el aprendizaje del Esperanto; £que preferira elegir 
un joven, en cuya cabeza no hay ningŭn ideal sobre mas 
de felicidad humana para el futuro? La respuesta no es 
dificil. Y ese estilo de vida es el que difunde hoy. En 
verdad, a las grandes potencias de la mundializacion no 
les interesa que los pueblos sean instruidos, basta que 
una elite proporcione descubrimientos cientificos para 
que ellas puedan seguir gobernando el mundo. Si el 
resto de la humanidad, la mayorla, permanece embru- 
tecida, como un rebano, tanto mejor. Y el Esperanto 
quieras que no entra en ese calculo de los duenos del 
mundo.
Con el turismo no hay ningŭn problema; ya esta el in- 
gles, que fue capaz de extender su influencia a todos las 
zonas e instituciones turisticas. Lo que importa hoy para 
el turismo es el dinero, el resto se puede conseguir facil- 
mente. El comercio del turismo es tan amplio y tan bien 
organizado en base al ingles, que no necesita el Esperan- 
to. Una vez lei en una revista esperantista un chiste: 
^sabes cual es la mejor y la mas apropiada lengua inter- 
nacional?, si, responde el otro: Esperanto; pues no, de 
ninguna manera, se Ie corrigio, la mejor lengua interna- 
cional es el dinero.
La unica solution, que tenemos para que el Esperanto 
resista es la propaganda y los cursos, con la esperanza, 
que la filosofia de nuestra vida cotidiana cambie y no se- 
an solo los valores materiales, sino la convivencia huma- 
na, correcta comprension, no sometimiento de las perso- 
nas, justa distribucion de Ia cultura, ambiente familiar y 
al menos un minimo de aplicacion de los famosos dere- 
chos humanos. Por tanto un cambio de nuestra conviven- 
cia actual hacia una relacion humana mas moral es el 
ŭnico camino de los esperantistas.
Los nuevos adelantos para la comunicacion tienen un 
gran papel. Entre otros, mencionemos, por ejemplo, la 
famosa internet. Es evidente que internet proporciona 
unas grandes ventaj as para la informacion y la comuni- 
cacion, pero tambien es verdad que un usuario de inter- 
net, es un hombre aislado, solo ante la pantalla, donde 
el puede puede leer mensajes. El uso del telefono mien- 
tras funciona la red es demasiado caro e insoportable pa- 
ra el bolsillo de muchos. Ademas el esperantista "enre- 
dado" nunca asiste al club, pierde el contacto personal 
con otros esperantistas; si, el practicas solo parcialmente 
el idioma, pues casi nunca conversa de palabra. Asi 
pues, tiene ventajas y desventajas. Nosotros, los espe- 
rantistas "fervorosos" debemos seguir constantemente en 
la trinchera, incluso si nos acompanan los fracasos. No 
hay otra solution, si queremos que el Esperanto siga vi- 
viendo. Supongo que alguna vez la vida, esta vida mo- 
derna, evolucione hacia unos valores mas humanos. 
Compadezco a nuestros descendientes si no tienen lugar 
unos cambios morales. Posiblemente entonces sera nues- 
tro turno. Somos como un puente entre el ayer y el ma- 
nana.
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Centjaro 2001 Centenario

1852-1901

Inter la Centjaraj jubileoj kiujn 
oni rememoras ĉi-jare, estas 
tiuj de la morto de du elstaraj 
asturaj verkistoj: Ramon de 
Campoamor kaj Leopoldo Alas 
y Urana'Clarin'. A! la verkaro 
de ambaŭ, kune kun ties de kel- 
kaj aliaj aŭtoroj de nia regiono, ni 
dediĉis en la jaro 1987a, cent- 
jaro de Esperanto, nian libron 
Astura bukedo. Ĝi estis espe- 
rantlingva traduko de kelkaj 
specimenoj de la astura alport- 
aĵo al la hispana literaturo dum 
la jarcento pasinta ekde la ape- 
ro de la Intemacia Lingvo. 
Hodiaŭ ni inkludas en nian re- 
vuon, kiel omaĝo al la menci- 
itaj verkistoj, iun tekston de 
Clarin kaj ties Esperantan tra- 
dukon, kiu ne estis inkludita en 
la menciita libro.

LA MALPERFEKTA EDZINO

Marikita Varela, ĉasta edzino de Ferdinando Osorio, kons- 
tatis ke de antaŭ iom da tempo ŝi fariĝadis saĝulino sen in- 
tenco siaflanke, nek kalkulante iel ajn eltiri profiton el la 
saĝeco. Okazis ke, de kiam la plejaĝaj knaboj, Ferdinand- 
eto kaj Mariano, estis fariĝintaj plenkreskaj viretoj kaj en- 
litiĝadis per si mem kaj restis dum preskaŭ tuta tago en la 
lernejo, al ŝi restis multe da libera tempo, post la plenum- 
ado de siaj hejmaj taskoj, por haste enuiĝi; kaj cele de ne 
resti senfare, pensante malbonaĵojn pri la forestanta edzo, 
sindediĉanta nur kulpigi kaj pardoni lin, ĉio fantaziece, ŝi 
alvenis al la teniĝo legi kaj legi, kio por ŝi tiel estis 
novaĵo, ke komence tio ŝajnis al ŝi komika ĉar rareca.
Ŝi legadis kio ajn. Unue ŝi interesiĝis pri la libraro de la 

metio de sia edzo, kiu estis kuracisto; sed baldaŭ ŝi abo- 
menis la ŝokon, la hororojn kiujn povas atigi la homa sufe- 
ro, kaj multe pli la teknikajn troigojn, iuj el ili tre klare 
priskribitaj en grandaj desegnaĵoj je kiuj estis riĉa muzeo 
la biblioteko de Osorio.
Ŝi adresiĝis aliflanken, kaj legis literaturon, moralon, filo- 

zofion, kaj kiel resumo ŝi venis al la konkludo ke el multe 
da legado oni eltiras ian malgajecon inter volupteca kaj re- 
zignacieca; sed ion malpli hororan ol la kontemplado de la 
homaj, materiaj doloroj, de la primedicinaj libroj.
Ŝi renkontiĝis kun kelkaj specimenoj de morala kristana li- 

teraturo; kaj tie pli atentis kaj komencis serioze dediĉiĝi al 
la legado, ĉar ŝi vidis en tio ion utilan kaj konvenan por 
sia situacio; sia situacio de virino kiu iam estis bela, gaja, 
admirita, amita, feliĉa, kaj kiu komencas vidi en la hori- 

Entre los Centenarios que se ce- 
lebran este ano, 2001, estan los 
de la muerte de dos ilustras lite- 
ratos asturianos: Ramdn de 
Campoamor y Leopoldo Alas 
y Urana 'Clarin'. A la obra de am- 
bos, junto con la de otros autores 

de nuestra regidn, dedicamos en el 
ano 1987, centenario del Espe- 
ranto, nuestro libro Astura bu- 
kedo (Ramillete asturiano). Se 
trataba de una traduction al 
Esperanto de varias muestras de 
la aportacidn asturiana a la li- 

teratura espafiola durante el siglo 
transcurrido desde la creaci 6n de 
la Lengua Intemacional. Hoy in- 
cluimos en nuestra revista, como 
homenaje a los mencionados es- 
critores, un texto de Clarin y su 
traduction al Esperanto, que no 
habla sido incluldo en el men- 
cionado libro.

LA IMPERFECTA CASADA

Mariquita Varela, casta esposa de Fernando Osorio, notaba 
que de algun tiempo a aquella parte se iba haciendo una sabia 
sin haber puesto en ello empeno, ni pensado en sacarle jugo 
de ninguna especie a la sabiduria. Era el caso, que, desde 
que los chicos mayores, Fernandito y Mariano, se hablan he- 
cho unos hombrecitos y se acostaban solos y pasaban gran 
parte del dla en el colegio, a ella Ie sobraba mucho tiempo, 
despues de cumplir todos sus deberes, para aburrirse de lo 
lindo; y por no estarse mano sobre mano, pensando mai del 
marido ausente, solo ocupada en acusarle y perdonarle, todo 
en la pura fantasia, habla dado en el prurito de leer y mas le- 
er, cosa en ella tan nueva, que al principio Ie hacia gracia 
por lo rara.
Leia cualquier cosa. Primero la emprendiĉ con la libreria del 
oficio de su esposo, que era medico; pero pronto se canso del 
espanto, de los horrores que consiente el padecer humano, y 
mucho mas de los escandalos tecnicos, muchos de ellos pin- 
tados a lo vivo en grandes laminas de que la biblioteca de 
Osorio era rico museo.
Tomo por otro lado, y leyo literatura, moral, filosofia, y vino 
a comprender como en resumen, que del mucho leer se saca- 
ba una vaga tristeza entre voluptuosa y resignada; pero algo 
que era menos horroroso que la contemplacion de los dolores 
humanos, materiales, de los libros de medicos.
Lleg6 a encontrar repetidas muestras de literatura cristiana, 
edificante; y alli se detuvo con ahinco y empezo a tomar en 
serio la lectura, porque comenzĉ a ver en ella algo ŭtil y que 
servia para su estado; para su estado de mujer que fue her- 
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zoflto la sengracian maljunecon, la haŭtsulkojn, la blankha- 
rojn kaj la melankolia morto de la sekso en ties efiko.
Estis ankoraŭ malprosima tia hororo, sed malbona simpto- 
mo estis tiome pensadi pri tio. Ĉar ŝiaj moralaj, religiaj 

legaĵoj, sufiĉe helpis ŝin rezignacii.
Sed okazis al ŝi tio, kio ĉiam okazas en tiaj cirkonstancoj: 
ke ŝi estis pli feliĉa dum ŝi estis nescia kaj konservis la 
infanecan penson sin taksi bona, nur pro tio ke ŝi havis 
bonajn pensojn, bonegajn intencojn, kaj tial ke ŝi preferis 
tiajn honestajn legaĵojn kaj meditadojn; kaj ŝi malpli estis 
feliĉa ekkomprenante sur kio baziĝas la perfekteco sen- 
trompa, modesta, sen freneza konfido pri la propra merito. 
Tiam, vidante tiom malproksima (ho! multe pli malproksi- 
ma ol la majuneco kun ties mizeroj!), tiom malproksima la 
reala merito sen iluzio, ŝi sentis sian animon plena je 
amareco, el ia glacia soleco,

sen mi, sen vi kaj sen Dio,
kiel eldiris Lopeo; sen mi, tio estas, sen ŝi mem, ĉar man- 
kis memestimo, memkono, estis malkonfido pro la propra 

malmodesteco kaj egoismo; sen vi, tio estas, sen ŝia edzo, 
ĉar ve! la amo, la plena amo malaperis antaŭ multe da 
tempo; kaj sen Dio, ĉar Dio estas nur tie kie estas virto, 
kaj la reala, pozitiva virto, ne estis en ŝi.
Estis necesa kuraĝo por daŭre sondi tiun abismon de ŝia 
animo, en kiu tiom da peno pri humileco, pardono de la 
ofendoj, de amo al la kruco de la geedzeco, kiu portis ŝi 
sola, rezultis ke ĉio estis vanteco, romantikismo submaske 
de pieco, histeriismo, sugestio de sia soleco, artifikoj por 
elteni la foreston de la edzo, distrita tie en la mondo...
La reala merito, la firma virto, troviĝis malproksime, 
multe pli malproksime.
Kaj la amareco devi malapreci sin mem, se ne ĉar malbo- 
na, jes ja ĉar malmulte bona, estis la sola amuzo kiun ŝi 
povis permesi al si, al kiu ŝi nepre apelaciis, kiam, ple- 
numinte siajn ordinarajn, vulgarajn, facilajn taskojn, kiel 
nun estis okazanta, kvankam taksante ilin malfacilaj, ŝi 
restis sola, deĵorante apud la petrolampo, atendante tiun 
Osorion, kiu, tiam, tre malfrue, revenadis kun brutecaj, 
kvazaŭrevaj okuloj kun rugecaj vangoj, afabla, eŭforia, 
kisegante la nukon kaj la frunton de sia eterna kunulino, 
kisoj kiujn, laŭ ŝia ŝajno kaj instinkto, metis la lipoj ie kaj 
la animo aliloke, tre malproksime.

Kaj iu nokto Marikita estis legante La Perfekta Edzino, de 
la sublima Frato Luis de Leon; y ŝi legis, honte ruĝiĝanta, 

dum ŝia koro malvarmiĝis: «...Tiele, samkiale, no temas 
ĉi tie Dio pri la edzino kiu estas honesta kaj fidela, ĉar ŝi 
eĉ ne volas pensi pri la ebleco esti malbona. Ĉar, verdire, 
radiko de malhonesteco estas en la ĉasta virino pensi ke ŝi 
povas ne esti tia, aŭ ke estante tia ŝi faras ion dankindas» 
Kaj kvazaŭ Frato Luis estus verkinta tion nur por ŝi, kaj 
en tiu momento mem, kaj ne skribante, sed parolante je ŝia 
orelo, Marikita tiome hontigis ke ŝi kovris sian vizaĝoj per 

la manoj, kaj sentis en sia nuko, ne iu kiso in partibus de 
ŝia edzo, sed la elspiro de la aŭgustenano kiu, per vortoj 
de la Sankta Spirito, bruligis al ŝi la cerbon tra la kranio. 
Ŝi volis kuraĝi, pentofare, kaj daŭrigis la legadon, kaj ŝi 

eĉ alvenis al tiu punkto kie poste diras: «Kaj ĝuste, sam- 
kiel tiu kiu entreprenas trairi la vojon al Sankta Jakobo, 
kvankam li ne alvenus tien, jam oni nomas lin pilgrimanto, 
tiele, sendube, estas ekputiniĝanta tiu ino kiu konsentas 
pripensi tiajn eferoj n, kiuj estas la vojo.» 

mosa, alegre, obsequiada, amada, feliz, y que empieza a ver 
en lontananza la vejez desgraciada, las arrugas, las canas y 
Ia melancdlica muerte del sexo en su eficacia. Lejos todavia 
estaba este horror, pero mai sinfonia era ir pensando tanto en 
aquello. Pues sus lecturas morales, religiosas, laayudabanno 
poco a conformarse. Pero Ie sucediŭ lo que siempre sucede 
en tales casos: que fue mŭs dichosa mientras fue neofita y 
conservŭ la vanidad pueril de creerse buena, nada mis que 
porque tenia buenos pensamientos, excelentes propŭsitos, y 
porque preferia aquellas lecturas y meditaciones honradas; y 
fue menos dichosa cuando empezo a vislumbrar en quĉ con- 
sistia la perfecciŭn sin enganos, sin vanidades, sin confianza 
loca en el propio mĉrito. Entonces, al ver tan lejos (joh, mu- 
cho mas lejos que la vejez con sus miserias!), tan lejos de la 
virtud verdadera, el mĉrito reai sin ilusion, se sintiŭ el alma 
llena de amargura, en una soledad de hielo,

sin mi, sin vos y sin Dios,
como decla Lope; sin mi, es decir, sin ella misma, porque no 
se apreciaba, se desconocia, desconfiaba de su vanidad, de 

su egoismo; sin vos, es decir, sin su marido, porque jay! el 
amor, el amor de amores, habla volado tiempo hacia; y sin 
Dios, porque Dios esta solo donde esta la virtud, y la virtud 
reai, positiva, no estaba en ella. Valor se necesitaba para se- 
guir sondando aquel abismo de su alma, en que al cabo de 
tanto esfuerzo de humildad, de perdĉn de las injurias, de 
amor a la cruz del matrimonio, que llevaba ella sola, se en- 
contraba con que todo era presuncion, romanticismo disfraza- 
do de piedad, histerismo, sugestiŭn de sus soledades, paliati- 
vos para conllevar Ia ausencia del esposo, distraido alla en el 
mundo... El merito reai, la virtud cierta, estaban lejos, mu- 
cho mas lejos.
Y estas amarguras de tener que despreciarse a si misma, sino 
por mala, por poco buena, eran el ŭnico solaz que podia per- 
mitirse, al que apelaba sin falta, cuando, cumplidos todos sus 
deberes ordinarios, vulgares, fdciles, como pensaba ahora, 
aunque sintiĉndolos dificiles, se quedaba sola, velando junto 
al quinque, esperando al buen Osorio, que, alla, muy tarde, 
volvia con los ojos encendidos y vagamente sonadores con 
Ias mejillas coloradas, amable, jovial, prodigo de besos en la 
nuca y en la frente de su eterna companera, besos que, segŭn 
las aprensiones, los instintos de ella, dahan los labios alli y 
el alma en otra parte, muy lejos.

Y una noche leia Mariquita La Perfecta Casada, del sublime 
Fray Luis de Leŭn; y leia, poniendose roja de vergŭenza, 

mientras el corazŭn se Ie quedaba fno: «...Asi, por la misma 
razon, no trata aqui Dios con la casada que sea honesta y 
fiel, porque no quiere que Ie pase aŭn por la imagination que 
es posible ser mala. Porque, si va a decir la verdad, ramo de 
deshonestidad es en la mujer casta el pensar que puede no 
serlo, o que en serlo hace algo que Ie debe ser agradecido.»
Y como si Fray Luis hubiera escrito para ella sola, y en 
aquel mismo instante, y no escribiendo, sino hablŭndola al 
oido, Mariquita se sintio tan avergonzada que hundio el ros- 

tro en las manos, y sintio en la nuca, no un beso zn partibus 
de su esposo, sino el aliento del agustino que, con palabras 
del Espirito Santo, Ie quemaba el cerebro a travĉs del craneo. 
Quiso tener valor, en penitencia, y siguiŭ leyendo, y hasta 

llegŭ donde poco despues dice: «Y cierto, como el que sepo- 
ne en el camino de Santiago, aunque a Santiago no llegue, 
ya Ie llaman romero, asi, sin duda, es principiada romero la 
que se toma licencia para tratar de estas cosas, que son el
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Kaj, ĉiam premante per la manoj sian kapon, la edzino de 
Osorio restis primeditante:
Mi ekputiniĝanta kaj precize pro tio ke, se nun mi sentas 
konscienc-doloron, mi ĉiam estis konsiderinte ĝin kiel akra 
provo, merito de mia martireco, amara kaliko!
Ŝi memoris serion da malĝojaj travivaĵoj, grizkoloraj kiel 

cindro, sian historion, la plej proksiman, tiu de edzino res- 
pektata, amata sen iluzio, sola, kaj apartigita el la mondo 
preskaŭ ĉiam.
Preskaŭ ĉiam, ĉar iafoje revenis li, por tagoj, por horoj. 
Unue estis kompleta malproksimigo; la patrineca batalo, la 
gravedigo, la akuŝo, la infana laktonutrado, vartado, la 
zorgoj kaj deĵoroj apud la lulilo; kaj ree: la graved-perio- 
do, pli kaj pli timita, kun malpli da fortoj kaj pli da teruraj 
aŭguroj; la akuŝo, la batalado kontraŭ la mamnutristino kiu 
venkas, ĉar la malforteco igas la patrinon kapitulacii; pli 
da maldormado, pli da zorgado, pli da timoj... kaj la edzo 
kiu komencas dizerti, en kiu malaperas io kio ŝajnas nenio, 
kaj estis nenio malpli ol la amo. Ia plena amo, la iluzio de 
la tuta vivo de la edzino, ŝia sola idilio, la sola permesata 
volupto, ĉiam modera.
Kiel printempa sunradio, kun la ripozo de patrineco venas 
la reviviĝo de la virino, kiu spertas la magneton de alies 
admiro; impulsoj de koketeco... kvazaŭ panteisma, tiel 
subtilaj kaj universalaj, kiuj estas gajeco, plaĉo, ne ŝajn- 
ante peko. Tio, kion oni deziras, estas iri sin rigardi sur la 
okuloj de la mondo kvazaŭ sur spegulo.
La okazo reveni al la teatrejo, al la dancejo, al bankedoj, 
promenejo, estas oferata de la edzo mem, kiu sin sentas 

kulpa, kiu ne volas troŝarĝi la situacion, kaj penas -nu, li 
penas, ni diru- ke sia edzineto, diable!, denove briletu, 
revenu al Ia mondo, honeste distriĝu. Kaj revenis Marikita 
al la mondo; sed... la mondo estis alia. Komence, ŝi ne 
scipovis vestiĝi; tio kio signifas la termino «vestiĝi». Sen- 
kaŭze, ŝi preterlasis la juvelojn, kvazaŭ ili estus skandalaj: 
ŝi ne kuraĝis streĉ-ĉirkaŭiĝi sin per la vestaĵoj, nek forigi 
tiom multe da internaj vestaĵoj kiujn ŝi uzas nuntempe, 
por sin defendi kontraŭ la malsanoj kiujn la patrineco al- 
portis kun minaco de pli gravaj malbonajoj. Krome ŝi 
komprenas ke ŝi perdis la kompason rilate al la modoj. Ia 
sekreta instinkto diras al ŝi ka ŝi devas klopodi ŝajni mo- 
desta, pasi kiel iu ajn inter tiom multaj, kiuj plenigas la te- 
atrejojn, la dancejojn, ne estante speciale rimarkitaj. Post 
ia horo, plennokte, ne intencante eviti tion, ŝi oscedas; kaj 
se la festo estas muzika afero aŭ sentimentala dramo, al- 
veninte al la patosa parto ŝi memoras siajn filojn, tiujn 
blondajn kapojn ripozantaj sur la litkuseno, sub la malforta 
lumo de lampeto, solaj, sen la patrino. Malbona peko! Kia 
pentosento! Kaj ĉio, por kio? Por permesi al ŝi Ia malbelan 
kuriozecon flari alies amorojn, spioni rigardojn, kontempli 
la triumfojn de Ia belulinoj kiuj hodiaŭ brilas kiel brilis ŝi 
en alia epoko... Kiaj oscedoj! Kia pentosento!
Sub la malagrabla impreso de tiuspecaj noktoj, Marikita 
decidis ne reveni al la mondo, kaj dum multe da tempo ŝi 
respektis tiun decidon. Vane, kaĵolece, sia edzo volis peli 
ŝin al sinofero; ŝi ne eliris el la hejmo.
Sed jaroj pasadis, la knaboj kreskadis, la lasta akuŝo estis 
jam malproksima, la aĝo alportadis ian dikiĝon, fiziologian 
ekvilibron kiu estis sano, bona kaj abunda sango; kaj la 
printempo de la visceroj petoladis, evidentigante per rest- 

aĵoj de ia koketeco, saudades (nostalgio) de malnovaj ilu-

camino.»
Y, siempre con las manos apretadas a la cabeza, la de Osorio 
se quedo medi tando:
-jYo ramera principiada y por aquello mismo que, si ahora 
siento como dolor de la conciencia que rne remuerde, siem- 
pre tomĉ por prueba dura, por mĉrito de mi martirio, por cA- 
liz amargo!
Por el recuerdo de Mariquita paso, en una serie de cuadros 
tristes, de ceniciento gris, su historia, la mas cercana, la de 
esposa respetada, querida sin ilusidn, sola en suma, y aparta- 
da del mundo casi siempre.
Casi siempre, porque de tarde en tarde volvia a ĉi, por dias, 
por horas. Primero habla sido completo alejamiento; la bata- 
lla matemal: el embarazo, el parto, la lactancia, los cuidados, 
los temores y las vigilias junto a la cuna; y vuelta a empezar: 
el embarazo, cada vez mas temido, con menos fuerzas y mds 
presentimientos de terror; el parto, la lucha con la nodriza 
que vence, porque Ia debilidad rinde a la madre; mas vigi- 
lias, mas cuidados, mds temores... y el marido que empieza 
a desertar, en quien se disipa algo que parece nada, y era na- 
da menos que el amor, el amor de amores, la ilusion de toda 
la vida de la esposa, su unico idilio, la sola voluptuosidad li- 
cita, siempre moderada.
Como un rayo de sol de primavera, con el descanso de la 
maternidad viene el resucitar de la mujer, que sigue el iman 
de la admiradon ajena; rafagas de coqueteria... asi como 
panteistica, tan sutiles y universales, que son alegria, placer, 
sin parecer pecado. Lo que se desea es ir a mirarse en los 
ojos del mundo como en un espejo.
La ocasiĉn de volver al teatro, al baile, al banquete, al pa- 
seo, la ofrece el mismo esposo, que siente remordimientos, 

que no quiere extremar las cosas, y se empena -se empena, 
vamos- en que su mujercita jque diablo! vuelva a orearse, 
vueiva al mundo, se distraiga honestamente. Y volvia Mari- 
quita al mundo; pero... el mundo era otro. Por de pronto, 
ella no sabia vestirse; lo que se llama vestirse. Sin saber por 
que, como si fŭeran escandalosas, prescinde de sus alhajas: 
no se atrevia a cenirse la ropa, ni tampoco a despojarse de la 
mucha interior que ahora gasta, para librarse de achaques que 
sus maternidades trajeran con amenazas de males mayores. 
Ademas comprende que ha perdido la brŭjula en materia de 
modas. Un secreto instinto Ie dice que debe procurar parecer 
modesta, pasar como una de fantas, de esas que lienan los te- 
atros, los bailes, sin que en rigor se Ias vea. Al llegar cierta 
hora, en la alta noche, sin pensar en remediarlo, bosteza; y 
si la fiesta es cosa de musica o drama sentimental, al llegar 
a lo patĉtico se acuerda de sus hijos, de aquellas cabezas ru- 
bias que descansaran sobre Ia almohada, a la tibia luz de una 
lamparilla, solos, sin la madre. jMal pecado! jQuĉ remordi- 
miento! <,Y todo para que? Para permitirse la poco simpatica 
curiosidad de olfatear amores ajenos, de espiar miradas, de 
contemplar Ios triunfos de las hermosas que hoy brillan como 
ella brillaba en otro tiempo... jQue bostezos! jQue remordi- 
miento!
Con el recuerdo nada halagŭeno de las impresiones de noches 
tales, Mariquita se resolvio a no volver al mundo, y por mu- 
cho tiempo cumpliĉ su palabra. En vano, marrullero, queria 
su esposo obligarla al sacrificio; no salia de casa.
Pero pasaban anos, los chicos crecian, el ultimo parto ya es- 
taba lejos, la edad trala ciertas carnes, equilibrio fisiolĉgico 
que era salud, sangre buena y abundante; y la primavera de 

38



zioj, de senkulpaj frivolaĵoj kaj de serioza amo, triumf- 
anta, sed ankaŭ morta, de ŝia edzo.
Marikita rememoradis nun, legante la verkaron de Frato 
Luis, siajn noktojn de teatro de tiu epoko.
Si alvenadis malfrue al la spektaklo, ĉar la idaro retenis 
ŝin, kaj tial ke la tualeto fariĝis senfina pro manko de kuti- 
mo kaj pro la senefiko de la provoj trovi en la spegulo, pe- 
ne de mallertaj kosmetikaj aranĝoj, la Marikita de alia epo- 
ko, tiu kiu havis multajn adorantojn.
Siaj adorantoj de antaŭa epoko! Jen ĉi tie estas loko por sia 
pentosento, kiu nuntempe estas tia, kaj antaŭe, dum la tra- 
vivado, rezultis glacia elreviĝo, intima, hontiga amareco... 
Tie kaj ĉi ĉie, en teatraj sidejoj kaj loĝioj, troviĝis iuj el 
tiuj pasintaj adorantoj... ne tiom maljuniĝintaj kiom ŝi, ĉar 
ili ne vartis knabojn, nek enfermiĝis enhejme dum multaj 

jaroj. Tra tiuj elstaraj kaj elegantaj kokoj ne pasadis la 
tempo!... Ankaŭ nuntempe... ili adoradis, laŭŝajne; sed 
aliajn, la novajn junulinojn; ili estas persistaj nur en tio ke 
ili, la friponuloj, admiras kaj amas la junecon. Ĵaluzo sen- 

espera, batalo por la pluekzistado de la iluzio, por la ek- 
zistado de la seksa instinkto, igis ŝin intenci... frenez- 
aĵojn; provi sur tiuj platonaj amantoj de antaŭa epoko la 
potencan efikon kiu sur ili efektivigis ŝiajn rigardojn, ŝia 
rideto... Ŝi rigardis kiel en la antaŭa epoko; ne mankis kiu 

perceptis la provokadon, kiu partoprenis en la melankolia 
kaj dolĉa memor-restaĵo... Tiam Marikita (tion ne povis 
vidi ŝi) estis reanimita; ŝi estis rejuniginta; siaj okuloj, 
malfortigitaj de la deĵorado apud la lulilo, estis rehavintaj 
la brilon de la pasio, de la satigita memestimo, de la 
inspirita koketeco... Rapidpasantaj lumradioj! Baldaŭ tiuj 
pasintaj adorantoj igis kompreni, nevole, senatente, ke ne 
eblis galvanizi la amon. Tio pasinta, estas pasinta. Ili 
revenadis al sia nuntempa adorado, al la kontemplado de 
la juneco, ĉiam nova-, kaj tie, Marikita, la antikva reĝino 
de tiuj koroj, rikoltis de tempo al tempo rigardojn 

kromajn, preskaŭ pro kompato, eble nesinceraj, en ilia 
esprimado. Kia hororo, kia honto! Ŝanĝe de tiom mizera 

almozo de ama idealeco, tiaj hontigaj elreviĝoj! Kaj, 
konfuzita, glacia, ŝi estis ĉesinta pavi, eltiri rigardojn, 
kompreneble! kaŭze de orgojlo, memestimo. Sed tiu 
doloro, ŝi pensis nun, legante la verkaron de Frato Luis, 
la doloro de tiu elreviĝo... estis vera adultado!
Kiom da pekado, kaj sen iu ajn plaĉo! La disreviĝo en for- 
mo de krimo. La memestimo humiligita kaj la enorma pen- 
tosento. Kaj ŝi, kiu estis oferinta al Dio, page de aliaj 
kulpoj ordinaraj, negravaj, tiujn fiaskojn de sia vanteco, de 
io pli bona ol la vanteco, de la pura sento ĝui kun la brul- 
oferado de la kor-inklino!
Jes, ŝi estis irinta, kun nekaŝita ĝuo, tiujn malmultajn 

paŝojn en la vojo de Sankta Jakobo... do pilgrimanto... 
putino ho!, ne, putino ne! Tio estis io forta, spite al la 

serafa poeto... Sed, tute krima ne, bona ja, ankaŭ ne. Nek 
bona, nek tiom malbona, kaj tiome suferinte! Ŝi suferis 

infinite, kaj ne estis perfekta. Ne povis ami ŝin nek Dio 
nek ŝia edzo. La edzo pro tio ke li estas laca, Dio pro tio 
ke li estas ofendita.
Kaj la malfeliĉulino pensadis, dum ŝi maldormis atendante 
la edzon forestantan, eble en iu orgio:
Dio mia! Dio mia! La vera virto troviĝas tiom alta, kaj la 
ĉielo estas tiom supre, ke foje ili ŝajnas revoj, iluziaj ĉar 
nealireblaj. 

las entranas retozaba, saliendo a la superficie en reminiscen- 

cias de vaga coqueteria, en saudades de antiguas ilusiones, 
de inocentes devancos y del amor serio, triunfador, pero tam- 
biĉn muerto, de su marido.
Mariquita recordaba ahora, leyendo a Fray Luis, sus noches 
de teatro de tal ĉpoca.
Llegaba tarde al espectaculo, porque la prole la retenia, y 
porque el tocado se hacia interminable por la falta de costum- 
bre y por la ineficacia de los ensayos para encontrar en el es- 
pejo, a fuerza de desmanados recursos cosmĉticos, la Mari- 
quita de otros dias, la que habra tenido muchos adoradores. 
(Sus adoradores de antano! Aqui entraba el remordimiento, 
que ahora Io era, y antes, al pasar por ello, habla sido desen- 
canto glacial, amargura intima, vergonzante... Aca y alld, 
por butacas y paleos, estaban algunos de aquellos adoradores 
pretĉritos... menos envejecidos que ella, porque ellos no cria- 
ban chicos, ni se encerraban en casa anos y anos. jPor aque- 

llos ilustres y elegantes gallos no pasaba el tiempo!... Aho- 
ra... adoraban tambiĉn, por Io visto; pero a otras, a las jove- 
nes nuevas; constantes sĉlo, los muy picaros, en admirar y 
amar la juventud. Celos p6stumos, lucha por la existencia de 
la ilusion, por la existencia del instinto sexual, la hablan he- 
cho intentar... locuras; ensayar en aquellos amantes platoni- 
cos de otros dias el influjo poderoso que en ellos ejercieran 
sus miradas, su sonrisa... Mir6 como antano; no falto quien 
echara de ver la provocacion, quien participan de la melan- 
colia y dulce reminiscencia... Entonces Mariquita (esto no 
podia verlo ella) se habla reanimado, habla rejuvenecido; sus 
ojos, amortiguados por la vigilia al pie de la cuna, hablan re- 
cobrado el brillo de la pasion, de la vanidad satisfecha, de la 
coqueteria inspirada... jRafagas pasajeras! Pronto aquellos 
adoradores preteritos daban a entender, sin quererlo, distrai- 
dos, que no cabia galvanizar el amor. Lo pasado, pasado. 
Volvian a su adoradon presente, a la contemplacidn de la ju- 

ventud, siempre nueva-, y alla, Mariquita, la antigua reina de 
aquellos corazones, recogia de tarde en tarde miradas de so- 
bra, casi compasivas, tal vez falsas, en su expresion. jQuĉ 
horror, que vergŭenza! jPor tan miserable limosna de ideali- 
dad amorosa, aquellos desenganos bochornosos! Y, aturdida, 
helada, habla dejado de presumir, de sonsacar miradas, jes 
claro! por orgullo, por dignidad. [Pero el dolor aquel, pensa- 
ba ahora, leyendo a Fray Luis, el dolor de aquel desenga- 
no... era todo un adulterio!
(Cuanto pecado, y sin ningŭn placer! El desencanto en forma 
de crimen. El amor propio humillado y el remordimiento por 
costas. jY ella, que habla ofrecido a Dios, en rescate de otras 
culpas ordinarias, veniales, aquellas derrotas de su vanidad, 
de algo mejor que la vanidad, del sentimiento puro de gozar 
con el holocausto del carino!
Si; habla andado, con mai oculta delicia, aquellos pocos pa- 

sos en el camino de Santiago... luego romero... ramera joh, 
no, ramera no! Eso era algo fuerte, y que perdonara el sera- 

fico poeta... Pero, si criminal del todo no, lo que es buena, 
tampoco. Ni buena, ni tan mala, ;y padeciendo tanto! Sufria 
infinito, y no era perfecta. No podian amarla ni Dios, ni su 
marido. El marido por cansado, Dios por ofendido.
Y pensaba la infeliz, mientras velaba esperando al esposo au- 
sente, tal vez en una orgia:
(Dios mio! (Dios mio! La verdadera virtud esta tan alta, el 
cielo tan arriba, que a veces me parecen sonados, ilusorios 
por lo inasequibles.
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Centjaro 

de la
Preĝejo de 

Sankta Laŭrenco

Centenario 

de la 
Iglesia de 

San Lorenzo

verkis: Maria del Mar Pescador Benavente

Ĉi-jare, 2001, oni festas la unuan centjaron de la Ba- 
ziliko de Kovadongo. La historio de tiu templo kaj de 
la Ioko kie ĝi troviĝas estas sufiĉe interesa por ke ni 
atentu pri ĝi, kaj eble ni faros tion per iu el la sekvaj 
numeroj de nia revuo. Sed okazas ke la nuna jaro es- 
tas ankaŭ la centjaro de alia templo, malpli fama sed 
pli proksima: La parokejo de Sankta Laŭrenco Marti- 
ro, de Gijĉn.
Por organizi la festadon de tiu Centjaro formiĝis iu 
Komisiono kies unua Asembleo kunsidis jam en aprilo 
de la jaro 1994 sub la prezido de la nuna parokestro, 
don Eduardo Gordon Badiola. De tiam disvolviĝis 
multaj aktoj. Iu el ili estis la publikigo, en la jaro 
1996, de la libro "La parokejo de Sankta Laŭrenco de 
Gijon", verkita de don Agustin Guzman Sancho, el 
kiu estis eltirita la informo por ĉi artikolo. Iuj el la fo- 
toj kiuj aperas en ĝi estis faritaj de don Isidoro Corti- 
na del Frade kaj de sia patro don Isidoro Cortina Ca- 
rriles, antikva esperantisto.
Antaŭ unu jarcento, en Gijon estis nur unu paroko: tiu 
de la Apostolo Sankta Petro, apud Ia maro, por ia sen- 
ĉese kreskiĝanta loĝantaro kiu, krome, establiĝis en 
zonoj pli kaj pli malproksimaj de la templo. Oni deci- 
dis tiam la konstruadon de dua parokejo por nia urbo. 
Jam ekde la jaro 1849 oni studadis la eblecon konstrui 
novan preĝejon. Estis prikonsideritaj kelkaj alternati- 
voj dum la lastaj jardekoj de tiu lajarcento. La lo- 
koj, taksitaj kiel plej konvenaj por nova preĝejo, ĉir- 
kaŭ 1879, estis du: la proksimaĵoj de la Placeto San- 
Migel kaj la Karmen-kvartalo. Fine oni decidis kons- 
trui, ne unu, sed du parokejojn. Fakte, tiu ĉi de Santa 
Laŭrenco, kiun ni pritraktas, ne estis la dua, sed la 
tria de Gijon, ĉar estis finita unu jaro antaŭ tiu de 
Santa Jozefo, kiu festis sian centjaron pasintjare, la 
2000a,
eĉ se la nuna templo de tiu paroko ne estas la sama 
kiun oni konstruis tiam, kiu lokiĝis en la Humedal- 
Placo. Ambaŭ preĝejoj de nia urbo, samkiel la menci- 

Este ano, 2001, se celebra el primer centenario de la Ba- 
silica de Covadonga. La historia de ese templo y del lu- 
gar en que esta situado tiene sobrado interes para que 
Ie dediquemos nuestra atendon, y sin duda lo haremos 
en alguno de los siguientes numeros de nuestra revista. 
Pero ocurre que este ano es tambien el centenario de 
otro templo, menos famoso pero mas cercano: La pa- 
rroquia de San Lorenzo Martir, de Gijon.
Para organizar Ia celebradon de este centenario se cons- 
tituyo una Comision cuya primera Junta se reunio ya 
en abril de 1994 bajo la presidencia del actual parroco, 
don Eduardo Gordon Badiola. Desde esa fecha se han 
desarrollado muchas actividades. Una de ellas fue la pu- 
blicacion, en 1996, del libro "La parroquia de San Lo- 
renzo de Gijon", escrito por don Agustin Guzman San- 
cho, de donde he extraido los datos para este articulo. 
Algunas de las fotografas que lo ilustran son de don Isi- 
doro Cortina del Frade y de su padre don Isidoro Cor- 
tina Carriles, antiguo esperantista.
Hace un siglo, Gijon contaba todavia con solo una pa- 
rroquia: la de San Pedro Apostol, junto al mar, para 
una poblacion que creda sin cesar y se iba estableciendo 
en zonas cada vez mas distantes de la ubicacion de ese 
templo. Se decidio entonces la construccion de una se- 
gunda parroquia para nuestra ciudad. Ya desde 1849 se 
venia estudiando la posibilidad de construir un nuevo 
templo. Se barajaron diversas posibilidades durante las 
ŭltimas decadas del siglo. Los lugares que se considera- 
ban apropiados para una nueva iglesia, hacia 1879, eran 
dos: las inmediaciones de la Plazuela de San Miguel y el 
Barrio del Carmen. Finalmente se decidio la construc- 
cion, no de una, sino de dos parroquias. De hecho, la 
de San Lorenzo que estamos tratando no fue la segunda 
de Gijon sino la tercera, pues se termino un ano antes 
la construccion de la parroquia de San Jose, que celebro 
su centenario el pasado ano 2000, si bien el templo ac- 
tual no es el que se construyo entonces, el cual se en- 
contraba en el lugar donde esta hoy la Plaza del Hurae- 
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ita Baziliko de Kovadongo, estis konstruitaj dank’ al 
la decidemo kaj organiz-kapablo de Frat’ Ramon Mar- 
tinez Vigil, astura dominikano kiu estis promociita al 
la episkopa seĝo de la asturia diocezo en junio de la 
jaro 1884a. La loĝantaro de Gijon mirinde respondis 
al la pola monkolektado favore al la konstruado de la 
novaj preĝejoj.
Laŭ episkopa dekreto de la 3 la de oktobro de la jaro 
1893a, oni disponis la dispartigon de la paroko de 
Sankta Petro kaj la malaperigon de la antikva paroko 
de Sankta Andreo de Ceareso, por la kreado de du no- 
vaj parokoj sub la patroneco de la Patriarko Sankta 
Jozefo -Gijon evoluadis de vilaĝo de fiŝkaptistoj al 
urbo de metiistoj kaj industria-, kaj de la martiro 
Sankta Laŭrenco, pri kiu oni sentis de antaŭ multe da 
tempo grandan devotecon en la urbo. 
Sankta Andreo de Ceareso restis kiel 
filio de Sankta Laŭrenco, Dum la 
konstruado de la novaj preĝejoj, la 
parokaj servoj de Sankta Jozefo 
efektiviĝis en la kapelo de Nia Sin- 
jorino de Karmeno, kaj ties de la pa- 
roko de Sankta Laŭrenco en la kape- 
lo de Nia Sinjorino de Begonjo.
En Gijon jam ekzistis iu kabo, iu 
strando kaj du kapeloj sub la nomo 
de «Sankta Laŭrenco», oni ne sciante 
kio transdonis la nomon al kio. Iu el 
la kapeloj troviĝis en la insuleto de 
la kabo de tiu nomo, kaj ĝi nomiĝis 
Sankta Laŭrenco de la Maro, y tiu 
troviĝanta je la komenciĝo de la 
strando de Sankta Laŭrenco, konstru- 
ita en la 16a jarcento, kiu nomiĝis 
Sankta Laŭrenco de Tero. Antikve 
oni festis en Gij6n, ĉiu lOa de aŭ- 
gusto, tre solene, la tagon de Sankta 
Laŭrenco: post la meso en la kapelo 
de Sankta Laŭrenco de Tero la ge- 
festantoj enŝipiĝis en boatojn kiuj es- 
tis tre ornamitaj per floroj, flagru- 
bandoj kaj drapiroj, kaj plejĝoje ili translokiĝis al la 
ermitejo de Sankta Laŭrenco de la Maro, kie poste 
okazis gaja festdancado dum la cetero de la tago. Ĉi 
tiu kutimo estis revivigita antaŭ 4 jaroj, post esti for- 
lasita dum pli ol 100 jaroj.
En la jaro 1894, por la konstruado de la nova preĝejo 
de Sankta Laŭrenco oni taksis kiel plej taŭga iun tere- 
non kiu troviĝis en la Promenejo de Begonja. Diman- 
ĉe, Ia 23a de aŭgusto de 1896a, okazis la ceremonio 
de solena metado de la unua ŝtono; en januaro de la 
sekvinta jaro estis komencigitaj la laboraĵojn de la 
fundamento. Ne mankis la kutimaj ekonomiaj malfa- 
cilaĵoj por kulmini la laboron, sed oni atingis la celon 
iom post iom, kvankam tre malrapide, kaj oni sukcesis 
starigi la templon, kiu poste estis difinita kiel "la plej 

Templo de San Lorenzo 

(Foto de Isidoro Cortina)

dai. Ambas parroquias gijonesas, asi como la menciona- 
da Basilica de Covadonga, deben su construccion a la 
decision y capacidad organizativa de Fray Ramon Mar- 
tinez Vigil, dominico asturiano que fue promovido al 
obispado de la diocesis asturiana en junio de 1884. El 
vecindario de Gijon respondio admirablemente a la sus- 
cripcion popular abierta para la construccion de las nue- 
vas parroquias.
Por un decreto episcopal de 31 de octubre de 1893, se 
disponia el desmembramiento de la parroquia de San 
Pedro y la supresion de la antigua de San Andres de Ce- 
ares, para crear dos nuevas parroquias bajo la advoca- 
cion del Patriarca San Jose -Gijon evolucionaba de ser 
una villa marinera a convertirse en artesana e industrial- 
y del martir San Lorenzo, por quien existia desde hacia 

mucho tiempo gran devocion en la 
villa. San Andres de Ceares paso a ser 
una filia! de San Lorenzo. Mientras 
se construian las nuevas iglesias, el 
servicio de la parroquia de San Jose 
se establecio en la capilla de Nuestra 
Senora del Carmen, y el de la parro- 
quia de San Lorenzo en la capilla de 
Nuestra Senora de Begona.
En Gijon existia ya un cabo, una 
playa y dos capillas con el nombre 
de «San Lorenzo», sin que este claro 
que dio nombre a que. Una de las 
capillas se encontraba en el islote del 
cabo de este nombre, y se llamo San 
Lorenzo de la Mar, y la que se halla- 
ba en el arranque de la playa de San 
Lorenzo, erigida en el siglo XVI, se 
llamo San Lorenzo de Tierra. 
Antiguamente se celebraba en Gijon, 
el 10 de agosto, con grandes fiestas, 
el dia de San Lorenzo: despues de la 
misa en la capilla de San Lorenzo de 
Tierra los romeros se embarcaban en 
lanchas muy adornadas con flores, 
banderolas y colgaduras y con gran 
jolgorio se trasladaban a la ermita de

San Lorenzo de la Mar, donde tenia lugar una alegre ro- 
meria durante el resto del dia. Esta costumbre fue recu- 
perada hace 4 anos, tras mas de 100 de abandono.
En 1894, para la construccion de la nueva iglesia de San 
Lorenzo se hallo como mas apropiado un terreno situa- 
do en el Paseo de Begona. El domingo, 23 de agosto de 
1896, tuvo lugar la ceremonia de colocacion de la pri- 
mera piedra; en enero del ano siguiente comenzaron las 
obras de cimentacion. No fakaron las tipicas dificulta- 
des economicas para culminar la obra, pero se fueron 
logrando los objetivos, aunque con lentitud, y se logro 
levantar el templo, que habla de ser calificado como "la 
iglesia mas bella de la villa". Llamaba la atencion la 
grandiosidad del templo, con cinco naves, tres principa- 

41



bela’preĝejo de la urbo". Ĝi vekis la publikan atenton 
pro sia grandiozeco, kun kvin navoj, tri ĉefaj kaj du 
de kapeloj; sia granda diafaneco, rezulte de la alteco 
de la centraj volboj; sia ampleksa videbleco, kiu per- 
mesis vidi la plej grandan kapelon ekde ĉiuj lokoj en 
la templo; kaj ĝenerale sia neogotika arkitektura stilo, 
inspirita en tiu de mezepoko kvankam kun pli simpla 
ornato. La konstruaĵo okupis rektangulan surfacon de 
47,50 por 33 metroj. Las navoj havis internan larĝon 
je 10 metroj la centra kaj 6 la flankaj, kaj de 3,5 me- 
troj la kapeloj. La plej grandaj kolonoj havis 2-metran 
larĝon ĉiuflanke. La volboj havis altecon je 20 metroj 
la centraj kaj 9,5 la flankaj. Gvidis la konstruadon don 
Luis Bellido Gonzalez, Arkitekto de la Reĝa Akade- 
mio de San-Fernando, aŭtoro de la projekto, kun la 
helpo, kiel submastro, de don Tomas Alonso. La skul- 
ptaĵoj estis verkitaj de don Victorio Herrero, kaj la 
vitraloj estis ellaboritaj en Madrido, en la uzino de 
don Jose Manmejear kaj ties fratoj.
Laŭbezone de la kulto, oni inaŭguris la preĝejon en Ia 
jaro 1901, la tagoj 9a, lOa kaj lla de aŭgŭsto, kiam 
mankis ankoraŭ multaj detaloj. La projekto estis finita 
la 5a de februaro de la sekvinta jaro per la konstruado 
de la pinakloj de Ia turoj. De tiam ne estis problemoj 
pro manko de spaco; jam ne plu estis necese okazigi 
la amasajn aktojn en la preĝejo de Sankta Petro. La 
novaj navoj sufiĉe ampleksis por efektivigi ĉiun ajn 
solenaĵon.
En Ia frumateno de la lla de decembro de la jaro 
1916, iu elektr-fulmo, okaze de ŝtormo, falis sur la 
preĝejon, faligante Ia fulm-ŝirmilon. Spit’ al tio ke es- 
tis tro frua horo, estis okazante tiam iu meso; la ĉeest- 
antoj povis konstati ke okazis gravaj damaĝoj en la 
konstruaĵo, sed ne estis homaj viktimoj, feliĉe.
En la jaro 1925 estis akirita por la paroko iu monu- 
menta orgeno, konstruita en Azpeitio (Gipuzko). Tiu 
ĉi instrumento por Ia religia muziko rezultis esti iu el 
la plej bonaj en la tuta lando. Ĉar ĝi estis Ia kvindeka 
ellaboraĵo de tiu firmao, ĉi tiu volis festi tion montra- 
nte la kvaliton de la orgeno per iu koncerto favore al 
la Ruĝa Kruco, kies prezidantino estis la Reĝino Ma- 
ria Kristina, pro kio estis invitita la reĝa familio, pri 
kio, kompreneble, priinformis la tuta hispana presaro 
kaj vekis grandan intereson de la publiko. La koncerto 
estis majstre ludita fare de la orgenisto don Ignacio 
Uria de Aristegui kiu plenumadis tiun rolon en la 
preĝejo de la Jezuitoj de Gijon. Ekde Ia jaro 1926 ro- 
lis kiel orgenisto en Ia parokejo de San Lorenzo don 
Antonio Uriz Susperregui. La sekve jaro estis instalita 
nova elektra orgeno de «eĥoj», kiu estus gvidata ekde 
la sama konzolo ol la alia; en sia inaŭguo ludis ambaŭ 
orgenistoj menciitaj.
En la 30-aj jaroj de la jarcento la templo impone el- 
staris sur la urbaj konstruaĵoj, kiuj aspektis mal- 
grande kompare kun ĝi. La du turoj prezentis katedra- 
lan aspekton. 

les y dos de capillas; la gran diafanidad, consecuencia de 
la altura de las bovedas centrales; su extensa visibilidad, 
que permitia ver la capilla mayor desde todos puntos 
del templo; y en conjunto su estilo arquitectonico neo- 
gotico, inspirado en el del medioevo aunque de orna- 
mentacion mas simple. El edificio ocupaba una superfi- 
cie rectangular de 47,50 por 33 metros. Las naves teman 
una anchura interna de 10 metros la central y 6 las late- 
rales, y de 3,5 metros las capillas. Los pilares mayores 
tentan una anchura de 2 metros de lado. Las bovedas te- 
man una altura de 20 metros las centrales y de 9,5 las 
laterales. Dirigio la construccion don Luis Bellido Gon- 
zalez, Arquitecto de Ia Reai Academia de San Fernando, 
autor del proyecto, con la asistencia, como aparejador, 
de don Tomas Alonso. Las esculturas fueron obra de 
don Victorio Herrero, y las vidrieras fueron hechas en 
Madrid, en los talleres de Jose Manmejear y hermanos. 
Por necesidades del culto se inaŭguro la iglesia en 1901, 
los dias 9, 10 y 11 de agosto, cuando aun faltaban mu- 
chos detalles. El proyecto Analizo el 5 de febrero del 
ano siguiente con la construccion de los pinaculos de 
las torres. A partir de entonces no hubo problemas de 
espacio; los actos de masas ya no necesitaron realizarse 
en la iglesia de San Pedro. Las nuevas naves ofrecian 
amplitud suficiente que permitia efectuar todo tipo de 
solemnidades.
En la madrugada del 11 de diciembre de 1916, una chis- 
pa electrica, producto de una tormenta, cayo sobre la 
iglesia, derribando el pararrayos. A pesar de Io tempra- 
no de la hora, se estaba celebrando una misa; los asis- 
tentes pudieron constatar que se produjeron danos de 
importancia en el edificio, aunque no hubo que lamen- 
tar desgracias personales.
En 1925 fue adquirido para la parroquia un organo mo- 
numental, construido en Azpeitia (Guipŭzcoa). Este ins- 
trumento para la musica sacra seria uno de los mejores 
del pais. Ya que se trataba de la quincuagesima obra de 
la empresa constructora, esta quiso celebrado mostran- 
do las excelencias del organo en un concierto a benefi- 
cio de la Cruz Roja, de la que era presidenta la Reina 
Maria Cristina, por Io que fue invitada la familia reai, 
de Io que, naturalmente, se hizo eco toda la prensa es- 
panola y desperto gran expectacion. El concierto fue 
magistralmente ejecutado por el organista don Ignacio 
Uria de Aristegui que ejercia esa funcion en la iglesia de 
los Padres Jesuitas de Gijon. A partir de 1926 ejercio 
como organista en la parroquia de San Lorenzo don An- 
tonio Uriz Susperregui. El ano siguiente fue instalado 
un nuevo organo electrico de «ecos», que se manejaria 
desde la misma consola que el otro; en su inaŭguracion 
actuaron los dos organistas citados.
En los anos 30 el templo destacaba imponentemente so- 
bre el caseo urbano, cuyas casas quedaban pequenas a su 
altura. Las dos torres ofrecian un aspecto catedralicio. 
A partir de abril de 1931, con la Republica, comenza- 
ron unos anos dificiles para la vida religiosa del pais. 
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Ekde aprilo de 1931, kun la Respubliko, komenciĝis 
iuj malfacilaj jaroj por la religia vivo de la lando. Es- 
tis malpermesitaj la eksteraj aktoj de la kulto, kaj la 
kontraŭklerikala perforto pli kaj pli kreskiĝis ĝis teru- 
ra grado. Fine, jam dum la Civilmilito, la templo de 
Sankta Laŭrenco, same kiel multaj aliaj en Hispanio, 
estis destruita, kaj oni devis rekomenci denove. La 
20a de julio de la jaro 1936 jam ne eblis eniri en la 
preĝejo pro la senĉesa pafado tiam okazanta ĉirkaŭ la 
kacerno de la Regimento Sunatikas, kiu tiam estis ins- 
talita en la konstruaĵo de la kolegio de la Jezuitoj, 
sieĝita de la batalantoj de la Popolfronto, instalitaj en 
la strato Kabrales. Antaŭ du tagoj, la subparokestro 
don Valentin Sainz Martinez estis retirinta la Eŭkaris- 
tiajn kalikojn el la preĝejo kaj transportinte ilin al la 
hejmo de don Isidoro Cortina Carriles, iu membro de 
nia Astura Esperanto Asocio. Sed la detruo de la tem- 
plo ne okazis tiam, sed la 23a de aŭgusto, du tagojn - 
post la faligo kaj de- 
truo de la kazerno de 
Simankas fare de Ia 
Popolfronto. La eks- 
plodigo de la preĝejo 
de Sankta Laŭrenco 
okazis ĝuste je la 
kvardekjara datreve- 
no de la metado de 
ĝia unua ŝtono. La 
proksimeco de la 
najbaraj loĝejoj igis 
ke oni ne aplikis di- 
namiton al la tuta 
konstruaĵo, kiel 
okazis al la preĝejoj 
de Sankta Petro kaj 
Sankta Jozefo, sed ĝi 
estis bruligita, rest- 
ante stare nur la ĉefa
fasado, kun la rondvitralo rompita kaj parto el unu tu- 
ro, samkiel parto el iu flanka muro. Interne, iu amaso 
da restaĵoj preskaŭ tute malebligis la eniradon en tio 
kio iam estis preĝejo.
La paroka vivo reorganiziĝis post la eniro de la naciaj 
fortoj en la urbo. Dum la rekonstruado de la templo, 
la kulto okazadis unue en la kapelo de Nia Sinjorino 
de Begonja, kiu saviĝis el detruo ĉar ĝi estis uzita kiel 
Kazerno de Milicoj, sed poste oni devis lasi tiun ejon 
por la Patroj Karmelanoj, kaj ekde februaro de lajara 
1938 efektiviĝis la kulto en la teretaĝo kaj parto el la 
unua etaĝo de la "Asturia Klubo de La Habano".
Por la rekonstruado de la temploj de Gijon estis kons- 
tituita iu centra Organizo, el kiu dependis la diversaj 
Parokaj organizoj. La paroko ne havis antaŭ la milito 
Pastra Domo. Oni akiris iun terpecon por ĝin konstrui 
tie kiam tio eblos. En julio de la jaro 1939 kunvenis 
la Organizo por rekonstruado de la paroka templo de 

Laŭrento antaŭ ties detruo. destruccion.
En la fono brulas la Kazerno Simankas. Al fondo el Cuartel de Simancas en llamas.

(Foto: Archivo Historico Municipal de Gijon)

Fueron prohibidos los actos externos de culto, y la vio- 
lencia anticlerical fue creciendo hasta alcanzar dimensio- 
nes aterradoras. Al final, ya durante la Guerra Civil, el 
templo de San Lorenzo, como tantos otros en Espana, 
fue destruido, y hubo que comenzar de nuevo. El dia 
20 de julio de 1936 ya no fue posible entrar en la iglesia 
por el tiroteo continuo que tenia lugar en torno al Re- 
gimiento de Simancas, instalado por entonces en el edi- 
ficio del colegio de los Jesuitas, sitiado por los comba- 
tientes del Frente Popular, instalados en la calle de Ca- 
brales. Dos dias antes, don Valentin Sainz Martinez, co- 
adjutor en la parroquia, habla retirado el Santisimo de 
la iglesia y lo habla trasladado a la casa de don Isidoro 
Cortina Carriles, un miembro de nuestra Asociadon As- 
turiana de Esperanto. Pero la destruccion del templo no 
tuvo lugar entonces, sino el 23 de agosto, dos dias des- 
pues de la caida y destruccion del cuartel de Simancas 
a manos del Frente Popular. La voladura de la iglesia de
San Lorenzo tuvo lugar cuando se cumplia el cuadragesi- 

mo aniversario de la
colocacion de la pri- 
mera piedra. La pro- 
ximidad del vecinda- 
rio impidio que fue- 
se totalmente dina- 
mitada, como lo fue- 
ron la de San Pedro 
y la de San Jose, pe- 
ro fue incendiada, 
quedando en pie so- 
lo la fachada princi- 
pal, con el roseton 
roto y parte de una 
torre, asi como parte 
de una pared lateral. 
Dentro, un monton 
de escombros hacia 
casi imposible poder

entrar en lo que fue la iglesia.
La vida parroquial se organizo tras la entrada en la ciu- 
dad de las fuerzas nacionales. Mientras se reconstruia el 
templo, los cultos tenian lugar primero en la capilla de 
Nuestra Senora de Begofia, que habla quedado en pie por 
haber sido ocupada como Cuartel de Milicias, mas lue- 
go hubo que dejar libre ese lugar para los Padres Carme- 
litas, y desde febrero de 1938 se efectuaron los cultos en 
los bajos y parte del primer piso del "Centro Asturiano 
de La Habana".
Para reconstruir los templos de Gijon se constituyo una 
Junta central, de la que dependian las distintas Juntas 
Parroquiales. La parroquia no tenia antes de la guerra 
Casa Rectoral. Se adquirio un solar para construirla alli 
cuando se pudiera. En julio de 1939 se reunio la Junta 
pro reconstruccion del templo parroquial de San Loren- 
zo, en la que se presentaron los planos del proyecto de 
reconstruccion. Se trataba de una reproduccion casi
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Sankta Laŭrenco, por la prezentado de la planoj de la 
projekto de rekonstruado. Temis pri iu preskaŭ ekzak- 
ta kopio de la antaŭa konstruaĵo, sed kun iuj modifoj. 
En la rekonstruado kunlaboris per duonmiliono da pe- 
setoj la Nacia Servo de Damaĝitaj Regionoj. Kun ĉi 
tio kaj la popola monkolekto oni komencis la rekons- 
truadon de la templo, estante ĝi la unua kiu estis re- 
farita en Gijon. La laboro komenciĝis la 7a dejanuaro 
de la jaro 1941.
Ekde la fino de marto de 1944, kiam okazis iu solena
publika celebrado, oni povis realigi la kulton en la 
templo de Sankta Laŭrenco, ankoraŭ ne finigita. En 
novembro de la sama jaro 
estis oficialigita la fino de la 
laboro de rekonstruado. Sed 
la templo estis ankoraŭ nek 
finkonstruita nek finpagitaj 
por tio estis necesa kroma 
duonmiliono da pesetoj. Oni 
devis rezigni pri iuj el la la- 
boraĵoj nesolvitaj, kiel la 
starigo de la pinakloj de la 
turoj. La cetero restis por es- 
ti farita iompostiom, kiel la 
metado de la sonoriloj, por 
kies ellaborado oni profitis 
15 tunojn da bronza rubo. 
Hodiaŭ, la Komisiono de la 
Centjaro pritaksas inter siaj 
projektoj la eblan surmet- 
adon de la menciitaj pinakloj 
de la turoj, por la rehavo de 
iu bildo jam konata de la 
templo de Sankta Laŭrenco. 
Ci-tiu, estis duafoje starigita 
dank’ al la malavareco de 
multaj personoj, skribante 
iun el la paĝoj pli notindaj 
de la historio de la paroko, 
kiu eblis dank’ al la donado 
kaj valora kunlaborado de 
multaj personoj. El altar- 
bildaro estis verko de la La p«*«ejo
gijona artisto don Antonio
Rodriguez San Pedro; ĝi konsistas el dekdu tabuloj de 
du metroj por iom pli ol unu metro, kun scenoj de la 
Vivoa kaj Pasio de Kristo, samkiel scenoj de la vivo 
de Sankta Laŭrenco. En la tago de Sankta Laŭrenco 
de la jaro 1945 okazis la beno kaj inaŭguro de la 
Centra Altaro kune kun la Bildaro. Rilate al la kvar 
sonoriloj, la Ministro de Publikaj Laboroj, Sro. 
Fernandez Ladreda, igis ke oni ellaboru ilin en la 
Fabriko de Trubio. Ili posedas iun karakteraĵoj, 
kompare al ties de aliaj preĝejoj en la urbo, kaj estas 
tio ke ili ne turniĝas. Per ilia inaŭguro, la tago de 
Sankta Laŭrenzo de la jaro 1947, oni povas diri ke la

(Foto: Isidoro Cortina Carriles)

exacta del edificio anterior, pero con algunas modifica- 
ciones. En la reconstruccion colaboro con medio milion 
de pesetas el Servicio Nacional de Regiones Devastadas. 
Con esto y la suscripcion popular se empezo la recons- 
truccion del templo, siendo el primero que se rehizo en 
Gijon. Las obras comenzaron el 7 de enero de 1941.
A partir de finales de marzo de 1944, en que tuvo lugar 
una solemne celebradon publica, se pudo volver a reali- 
zar el culto en el templo de San Lorenzo, aŭn por aca- 
bar. En noviembre del mismo ano se oficializo el fin de
las obras de reconstruccion. Pero el templo ni estaba 
terminado de construir ni tampoco de pagar; se necesi- 

taba otro medio milion de 
pesetas para ello. Hubo que 
renunciar a algunas de las 
obras pendientes, como la 
ereccion de los pinaculos de 
las torres. El resto se iria ha- 
ciendo poco a poco, como la 
colocacion de las campanas, 
para cuya elaboracion se 
aprovecharian 15 toneladas 
de chatarra de bronce.
Hoy, la Comision del Cente- 
nario tiene entre sus proyec- 
tos la posible colocacion de 
los citados pinaculos de las 
torres, para la recuperacion 
de una imagen ya conocida 
del templo de San Lorenzo. 
Este, fue levantado por se- 
gunda vez con la generosi- 
dad de muchos, dejando es- 
crita una de las paginas mas 
notables de la historia de la 
parroquia, que fue posible 
gracias a las donaciones y va- 
liosa colaboracion de muchas 
personas. El retablo fue obra 
del artista gijones don Anto- 
nio Rodriguez San Pedro; 
consta de doce tablas de dos 

La iglesia destruida (detalle) metros por algo mas de un 
metro, con escenas de la Vi- 

da y Pasion de Cristo, asi como escenas de la vida de 
San Lorenzo. El dia de San Lorenzo del ano 1945 tuvo 
lugar la bendicion e inaŭguracion del Altar Mayor jun- 
to con el Retablo. En cuanto a las cuatro campanas, el 
Ministro de Obras Publicas, Sr. Fernandez Ladreda, hi- 
zo que se elaborasen en la Fabrica de Trubia. Tienen la 
peculiaridad, respecto de las de otras iglesias de la ciu- 
dad, que no voltean. Con su inaŭguracion, el dia de San 
Lorenzo de 1947, se puede decir que la iglesia estaba ca- 
si completa.
En 1948 la prensa local, advirtiendo sus proporciones 
de indudable belleza, su historia, sus mejoras en el cul-
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preĝejo estis preskaŭ kompleta.
En 1948 la loka presaro, notinte ĝiajn proporciojn de 
nedudebla beleco, ĝian historion, ĝiajn plibonigojn en 
la kulto, etoson kaj pompon, dediĉis al ĝi: "La preĝ- 
ejo de Sankta Laŭrenco estas hodiaŭ por la gijonanoj 
io kvazaŭ nia Katedralo". Fine de la sekva jardeko oni 
inaŭguris iun orgenon kiu multe rememorigas tiun ek- 
zistinta antaŭ la milito, farita de iu entrepreno de la 
sama urbo Azpeitio. Ĝi estis la lasta laboraĵo realigita 
en la templo. La unua koncerto de Ia nova orgeno es- 
tis ludita de don Antonio Uriz Susperregui, la olda or- 
genisto de Sankta Laŭrenco.
La tago de Sankta Laŭrenco de la jaro 1961 ekfunkcis 
kiel parokestro don Manuel Alvarez Menendez, kiu 
apogis iun iniciaton kiu estis vera novaĵo en la Ekle- 
zio kaj en la socio: la antaŭ geedziĝaj konferencoj, 
kiuj de ĉi-tie etendiĝis al aliaj hispanaj urboj; ili estis 
efektivigitaj fare de iu pastro, iu kuracisto kaj iu gepa- 
ro, kaj daŭradis tutan monaton. La 2a Vatikana Konci- 
lio (jaroj 1964-1966) starigis novajn normojn, aplik- 
endajn en ĉiuj katolikaj temploj; la preĝejo de Sankta 
Laŭrenco estis Ia unua en dijon kiu adaptiĝis al tiuj 
konciliaj normoj: estis retirita la altaro, kaj la pres- 
biterejo estis transformita por celebri la meson fronte 
al la publiko, laŭ la nova liturgio. La predikejo estis 
anstataŭita de jubeo. Oni metis voĉlaŭtigilojn por pli- 
faciligi la partoprenadon de Ia publiko en la liturgio, 
ĉar komenciĝis la uzado de Ia castilla lingvo ansta- 
taŭante la tradician latin-lingvon. La konsekrado de la 
nova altaro okazis en oktubro de la jaro 1966 fare de 
la Ĉefepiskopo don Vicente Enrique y Tarancon. La 
publiko montris ian oponon al la ŝanĝoj en la formo 
de religieco. Iu ampleksa parto el la geparokanoj de 
Sankta Laŭrenco malaprobe travivis la retiradon de la 
antaŭaj altaroj, figuraĵoj kaj ornamaro. Eble mankis 
ia antaŭa kaj taŭga eduk-procezo. Lajaroj kiuj sekvis 
la Koncilion iome estis krizaj por la Eklezio; ĝi estis 
epoko de ŝanĝoj kaj adaptiĝoj, dum kiu abundis la 
alvokoj de la episkopoj al unueco. Iu signo de ĉio ĉi 
estis la laikiĝo de ampleksa parto el la pastraro.
Dum la 60aj jaroj ĉiujare estis organizita iu Socia Dio- 
ceza Tombolo, fare de la paroko de Sankta Laŭrenco, 
por subvencii la kreadon de iu vartejo, kiu ekfunkciis 
en januaro de la jaro 1968, sub la nomo "Gardeno de 
la geinfanaro Aleluio", kiu utilus ankaŭ kiel lernejo 
por la gefiloj de Ia ĉambraĉ-loĝantoj, kiuj ne estis ins- 
truataj alimaniere. Tiu ĉi laboraĵo disvolviĝis en la 
ejo de la "Ĝardeno" ĝis la jaro 1980, kiam oni devis 
forlasi ĝin tial ke ĝi estis objekto de ekspropriigo. Tie- 
le fiaskis iu iniciato kiu daŭris pli ol jardeko.
Nuntempe la paroko efektivigas enorman laboron kun 
diversaj grupoj: Paroka Caritas, Restadejo de maljun- 
uloj, AmuzCentro por geolduloj, Asocio de vidvinoj, 
Asocio de gefamilianoj de alkoholemuloj, Religia ins- 
truado por gejunuloj, "Nova Katolika Agado", "As- 
cenda Vivo" (iu movado de emerituloj kaj geolduloj 

to, ambiente y esplendor, Ie dediĉo: "La iglesia de San 
Lorenzo es hoy para los gijoneses algo asi como nuestra 
Catedral". En los ŭltimos anos de la decada siguiente se 
inaŭguro un organo que recuerda mucho al que habla 
antes de la guerra, construido por una empresa de la 
misma localidad de Azpeitia. Fue la ultima obra llevada 
a cabo en el templo. El primer concierto del nuevo or- 
gano fue ejecutado por don Antonio Uriz Susperregui, 
el viejo organista de San Lorenzo.
El dia de San Lorenzo de 1961 tomo posesion como pa- 
rroco Manuel Alvarez Menendez, el cual apoyo una ini- 
ciativa que suponla toda ima novedad en la Iglesia y en 
la sociedad: las conferencias prematrimoniales, que de 
aqul habrlan de extenderse a otras ciudades de Espana; 
se llevaban a cabo por un sacerdote, un medico y un 
matrimonio, y duraban un mes. El Concilio Vaticano 
II (1964-1966) implanto nuevas directrices, que se aplica- 
ron en todos los templos catolicos; la iglesia de San Lo- 
renzo fue la primera en Gijon que se adapto a las nor- 
mativas conciliares: se retiro el altar, y el presbiterio fue 
transformado para celebrar la misa de cara a los fieles, 
conforme a la nueva liturgia. El pulpito fue sustituido 
por un ambon. Se pusieron altavoces para facilitar la 
participacion de los fieles en la liturgia, pues se inicio el 
uso del castellano sustituyendo al latin tradicional. La 
consagracion del nuevo altar se llevo a cabo en octubre 
de 1966 por el Arzobispo don Vicente Enrique y Ta- 
rancon. Los fieles manifestaron cierta oposicion a los 
cambios en la forma de religiosidad. Un amplio sector 
de los feligreses de San Lorenzo vio con disgusto la reti- 
rada de los altares, imagenes y ornamentacion anterio- 
res. Quiza falto una previa y adecuada mentalizacion. 
Los anos siguientes al Concilio fueron criticos para la 
Iglesia; una epoca de cambios y adaptaciones, en los que 
abundaron las llamadas de los obispos a la unidad. Un 
muestra de todo ello fue la secularizacion de un amplio 
sector del clero.
En los anos 60 se celebro cada ano una Tombola Dioce- 
sana Sodai, a cargo de la parroquia de San Lorenzo, pa- 
ra subvencionar la creacion de una guarderia, que empe- 
zo a funcionar en enero de 1968, denominada "Jardin 
de infancia Aleluya", que habria de servir tambien co- 
mo escuela para los hijos de los chabolistas, que no esta- 
ban escolarizados. Esta obra se desarrollo en el local 
hasta 1980, en que hubo que abandonado por estar 
afecto a expropiacion. De esta manera se vino abajo una 
obra que habla durado mas de una decada.
Actualmente la parroquia desarrolla una enorme labor 
con diversos grupos: Caritas parroquial, Residencia de 
ancianas, Centro recreativo para gente mayor, Asocia- 
cion de viudas, Asociadon de familiares de alcoholicos, 
Pasto rai de jovenes, "Nueva Accion Catolica", "Vida 
Ascendente" (un movimiento de jubilados y personas 
mayores cuya finalidad es crear grupos de amistad para 
ayudarse a descubrir que Dios cuenta con ellos e impul- 
sarse a realizar acciones evangelizadon), Junta Econo-
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kies'celo estas krei grupojn de amikeco por sin helpi 
malkovri ke Dio kalkulas je ili kaj ricevi impulson 
realigi evangeliigan agadon), Priekonomia grupo (kies 
tasko estas la kontrolo dela ekonomio de la paroko)... 
Pasintjare, 2000, oni faris laboraĵojn de konserv- 
zorgado en la preĝejo. Estis farbitaj la internaj muroj 
kaj oni metis pli da lumigiloj. Ankaŭ la eksteraj muroj 
estis purigitaj kaj farbitaj, reakirante ian belegan as- 
pekton kiu rezultas impona eĉ dumnokte, dank’ al Ia 
lumigaj reflektoroj provizitaj de la Urboestraro.
Tra cent jaroj multe ŝanĝiĝis la kulto, la liturgio. La 
2a Vatikana Koncilio impulsis tiujn ŝanĝojn kiuj kon- 
cernis ankaŭ al la formoj de religia edukado, sed an- 
kaŭ la socio influis sur ili. Antaŭe ekzistis multe pli da 
pastroj serve de la kulto; hodiaŭ pligrandiĝas la rolo 
de la laikaro. Ĉefe, la vir- 
inoj alprenadas funkciojn 
antaŭe asignitaj nur al la 
viroj: en la paroko de 
Sankta Laŭrenco estas nun 
sakristianino, messervantoj 
kaj messervantinoj. Estas 
ankaŭ pli da virinoj ol viroj 
intervenantaj en la liturgion 
kiel legantinoj. La preĝejo 
havas gean koruson kiu 
kantas ĉiudimanĉe en Ia ĉe- 
fa meso akompanita de or- 
geno, kaj en la grandaj so- 
lenaĵoj.
En la fasado de tiu ĉi tem- 
plo elstaras du belegaj bla- 
zonoj: tiu de la Episkopo 
Martinez Vigil kaj tiu de 
Gijon; eble estas malmultaj 
preĝejoj kun la blazono de 
la urbo kie ili troviĝas, 
simboloj de la komprenemo 
inter Eklezio kaj popolo. 
Dum cento da jaroj la pa- 
rokejo de Sankta Laŭrenco 
Martiro plenumadis tiun mision inter la loĝantaro de 
nia urbo, kiuj hodiaŭ havas preskaŭ 300.000 
enloĝantoj, kaj daŭre faros tion dum Dio volos. Nia 
mallonga historio de la paroko de Sankta Laŭrenco 
estas kvazaŭ rigardo al la historio de la lasta jarcento 
de la urbo kaj ankaŭ de la lando kaj de la universala 
Eklezio. Tiu ĉi templo akompanis dum tiu periodo la 
homojn de ĉi tiu socio kaj suferis kun ili la krizojn 
kiuj efikis sur nia socio: la milito, la peniga postmilita 
periodo... kaj ankaŭ la revoj pri restariĝo kaj Ia 
ŝanĝoj kaj la evoluo de la Eklezio ekde la Koncilio... 
Iuj generacioj sekvadis Ia antaŭajn. Ĉiutage estas nova 
ekkomenciĝo kiu celas la estontecon. Tiu ĉi templo 
havas por mi, de persona vidpunkto, ian altan sim- 
bolan kaj emocian valoron, ĉar mi estis baptita tie. 

mica (cuyo cometido es la economia parroquial).„ 
El pasado ano, 2000, se hicieron obras de mantenimien- 
to en la iglesia. En el interior se pintaron las paredes y 
se puso mas iluminacion. Las paredes exteriores tam- 
bien fueron limpiadas y pintadas, recuperando un mag- 
nifico aspecto que impresiona incluso de noche, gracias 
a los reflectores luminosos colocados por el Ayunta- 
miento.
En cien anos ha cambiado mucho el culto, la liturgia. 
El Concilio Vaticano II propicio esos cambios que afec- 
tan tambien a las formas de la pastoral, pero tambien la 
sociedad los ha condicionando. Hace anos habla mu- 
chos mas sacerdotes al servicio del culto; hoy dia tam- 
bien los fieles tienen un protagonismo cada vez mayor. 
Particularmente, las mujeres van realizando labores an- 

tes solo reservadas a los va- 
rones: en la parroquia de 
San Lorenzo hay una sacris- 
tana, monaguillos y mona- 
guillas. Tambien hay mas 
mujeres que hombres que 
atienden la liturgia como 
lectoras. La iglesia cuenta 
con un coro mixto que 
canta todos los domingos 
en la misa mayor con 
acompanamiento de orga- 
no, y en las grandes solem- 
nidades.
En la fachada de este tem- 
plo destacan dos magnifi- 
cos escudos: el del Obispo 
Martinez Vigil y el de Gi- 
jon; pocas iglesias habra 
que lleven el escudo de la 
ciudad donde radican, sim- 
bolos del entendimiento 
entre Iglesia y pueblo. Du- 
rante cien anos la parro- 
quia de San Lorenzo Martir 
ha venido cumpliendo esta 
mision entre los habitantes 

de nuestra villa, que hoy cuenta con casi 300.000 habi- 
tantes, y seguira haciendolo mientras Dios quiera. 
Nuestra breve historia de la parroquia de San Lorenzo 
es como una mirada a la historia del ultimo siglo de la 
ciudad y tambien del pais y de la Iglesia universal. Este 
templo acompano durante ese periodo a las personas de 
esta sociedad y sufrio con ellos las crisis que afectaron 
a nuestra sociedad: la guerra, la penosa postguerra... y 
tambien las ilusiones de recuperacion y los cambios y 
la evolucion de la Iglesia a partir del Concilio... Unas 
generaciones vinieron a suceder a las anteriores. Cada 
dia es un nuevo comienzo que se proyecta en el futuro. 
Este templo tiene para mi, personalmente, un alto valor 
simbolico y emocional, pues fui bautizada alli.
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* ------ ===^l
Kuirante .-SV Cocinando 

kun Pilar 1®$/con Pilar

Sufleo el florbrasiko Soufle de coliflor

Ingrediencoj:
Duonkilo da florbrasiko 
Duonkilo da beŝamela saŭco 
4 ovoj
100 gramoj da raspita fromaĝo 
oleo, salo kaj pipro

Preparado:
- Kuiri la florbrasikon en bolita akvo kun salo; elgutigi kaj miksi 

ĝin kun la beŝamela saŭco.
- Dispecetigi la mason per kirlilo kaj aldoni la raspitan fromaĝon 

kaj la ovoflavon.
- Kirli la ovoblankojn ĝisSaŭme kaj miksi ĝin delikate kun la antaŭa 

preparaĵo.
- Spici la mason per salo kaj pipro.
- Oleumi muldilon kaj Ŝuti en ĝin la kremon. Fine enmeti tiun ujon 

en fornon kaj kuiri al 180 gradoj C dum 20 minutoj proksimume.

Ingredientes:

Medio kilo de coliflor
Medio kilo de salsa de besamel
4 huevos
100 gramos de queso rayado 
aceite, sai y pimienta

Preparadon:

- Cocer la coliflor en agua hervida con sai; sacudir el agua y 
mezclar la coliflor con la salsa de besamel.

- Triturar la masa con la batidora y afiadirle el queso rayado 
y las Demas de huevo.

- Batir las claras de huevo al «punto de nieve» y mezclarlas 
suavemente con la preparacid n anterior.

- Especiar la masa con sai y pimienta.
- Untar con aceite un molde y verter en ĜI la crema. 

Finalmente colocar ese recipiente en el homo y cocer a 
180°C durante 20 minutos aproximedamente.

Legoma saŭco

Ingrediencoj:
4 grandaj tomatoj
4 mezgrandaj cepoj
2 pimentoj 
salo kaj pipro
120 gramoj da agarikoj
1 malgranda kukurbo
1 ajlero
oleo por friti

Salsa de legumbres

Ingredientes:

4 tomates grandes
4 cebollas medianas
2 pimientos
sai y pimienta
120 gramos de champinones 
una calabaza pequena
1 diante de ajo
aceite para freir

Preparado: Preparadon:

- Haketi ĉiujn legomojn, friti ilin en varmega oleo ĝis densiĝo; sali 
kaj pipri la saŭcon.

liri la saŭcon kun vianda, fiSa aŭ

Triturar todas la legumbres, freirfas en aceite muy caliente 
hasta la densificacion; salar y pimentar la salsa.
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Kapitalismo atakas

Guste tion oni volas diri, pritaksante la eventojn de 
la lastaj monatoj en Rusio. Kaj ĝi marŝas arogante, 
cinike, malestimante ĉiujn leĝojn. Ne hazarde la 
amasaj komunikiloj de Rusio ŝatas citi la malnovan 
anekdoton: "Se ĝentlemano konfliktas kun leĝo, li 
ŝanĝas la leĝon", Kaj tion ni nun observas en Rus- 
ujo: la leĝoj, akceptitaj pro la potenco de la labor- 
uloj kaj laŭ interesoj de la laboruloj, nun estas revi- 
ziataj, ŝanĝataj, kaj kelkaj eĉ aboliciataj kaj ansta- 
taŭataj per la novaj.
Dume la nova potenco estis fortiĝanta, pliriĉiĝanta, 
skribanta "sub si mem" (laŭ siaj interesoj) novajn le- 
ĝojn, per kiuj oni povas alpropriigi preskaŭ senkoste 
la riĉaĵon de la tuta popolo: fabrikoj, uzinoj, min- 
kampojn, redakciojn... ĝi penis havi "demokratian" 
vizaĝon kaj toleris la maldekstran (relative) Dumaon 
(Parlamento de Rusio). Sed tempo venis, ĝi sen- 
maskiĝis. Estis neoficiala edikto elekti en Dumaon 
aliajn homojn, kaj ni estis atestantoj de tio, per kiuj 
rimedoj ĝi realiĝis. A.Makaŝov, kandidato de KPRF 
(Komunista Partio de la Rusa Federacio) en mia ba- 
lot-distrikto, estis kulpigita pri iuj sensignifaj 
kontraŭ-leĝaĵoj kaj forigita el la kandidataro. Li 
turnis sin al juĝejo. Tiu tiris tempon kaj jam post la 
elektoj, kiam de mia balot-distrikto estis elektita unu 
tre dekstra virino, la juĝejo deklaris la pravecon de 
A. Makaŝov. Bone, ke A.Makaŝov ne lasis la aferon 
kaj adresigis al la supera tribunalo, kiu deklaris tiujn 
elektojn nevalidaj. Nun ni ĉiuj atendas, ĉu okazos 
reelektado aŭ ne. Se en pasinta Dumao mian Sama- 
ran regionon havis 3 deputitoj, nun restis nur 1. 
Same okazis en plimulto da distriktoj.
Kiam ni elektis prezidanton, la malreguloj estis 
indignigaj: iuj balotiloj estis anstataŭataj per aliaj, 
oni "enĵetis" aldonajn balotilojn, iu voĉdonis unu 
por tuta sia vilaĝo, la rezultoj ŝanĝiĝis laŭ volo de 
estroj de elekt-komisionoj. Kaj rezulto de tia agad- 
aĉo: la sumo de voĉdonoj iĝis tia, kia estis necesa 
por eviti la duan etapon de voĉdonado. Kompren- 
eble, ke fremdlandaj observantoj nenion rimarkis.
Kaj jen la potenco en la manoj de la nova prezidan- 
to, V.V.Putin, kaj de la nova Dumao, kie maldeks- 
truloj konsistigas nur proksimume 140 voĉoj el 450. 
En aprilo-junio sur nin falegis novbakitaj leĝoj kaj 
amendoj al la malnovaj (laŭ iniciato de la registaro): 
1. Reviziiĝas la leĝo pri buĝeto por la jaro 2000. 
Pro manko da mono, la deputitoj decidas malpli- 
grandigi elspezojn precize al sociaj necesoj:

- sendevigis sin doni al la necesoj de klerigo 10 
procento da nacia enspezo ciujare;

- malaltigi la minimuman salajron por laboruloj

Justamente eso queremos decir, rafine ndonos a los 
acontecimientos de los ŭltimos meses en Rusia. Y tal 
capitalismo avanza arrogante y cinicamente despre- 
ciando todas las leyes. No es casualidad que los me- 
dios de comunicacio' n masiva de Rusia citan a menu- 
do el antiguo dicho: "S/ un potentado tropieza con la 
ley, 61 cambia la ley". Y eso es Io que vemos actual- 
mente en Rusia: las leyes, aprobadas por el poder de 
los trabajadores y segŭn sus intereses, ahora estan 
siendo revisadas, cambiadas, y algunas incluso aboli- 
das y sustituidas por las nuevas.
Mientras, el nuevo poder se fue reforzando, enrique- 
ciendo, escribiendo "porsf mismo" (segŭn sus intere- 
ses) nuevas leyes, por las cuales se pueden apropiar 
casi gratis de las riquezas de todo el pueblo: fabricas, 
talleres, minas, redacciones... procuro asumir un ros- 
tro "democratico" y tolero la (relativamente) izquierdis- 
ta Duma (Parlamento de Rusia). Pero llegada la oca- 
sion, se desenmascaro'. Habla un plan no oficial para 
elegir para la Duma otras personas, y fuimos testigos 
de por que medios se realizo. A. Makaŝov, candidato 
de KPRF (Partido Comunista de la Federacio' n Rusa) 
en mi distrito electoral, fue acusado por unas faltas 
insignificantes y expulsado de la candidatura. El recu- 
rrio a los tribunales. Ese proceso llevo su tiempo y ya 
despues de las elecciones, cuando en mi distrito elec- 
toral ya habla sido elegida una mujer muy de dere- 
chas, el juzgado declaro la razon de A.Makaŝov. Pero 
el ne abandono el asunto y se dirigi6 al tribunal supre- 
mo, el cual declard la invalidez de la election. Ahora 
todos esperamos a ver si la reeleccion tiene lugar o 
no. Si en la pasada Duma mi region Samara tenia 3 
diputados comunistas, ahora queda solo 1. Lo mismo 
ocurre en la mayorla de los distritos.
Cuando elegimos presidente, las irregularidades fue- 
ron indignantes: algunas papeletas fueron reemplaza- 
das por otras, se "lanzaron" papeletas suplementa- 
rias, algunos votaron a razon de uno por toda su al- 
dea, los resultados cambiaron segŭn la voluntad de 
los jefes de las comisiones electorales. Y como resul- 
tado de tal manipulacio' n, el total de votos resulto tal 
como era necesario para evitar la segunda vuelta de 
las elecciones. Naturalmente, los observadores ex- 
tranjeros no notaron nada.
Y he ahi' el poder en manos del nuevo presidente, V.
V.Putin,  y de la nueva Duma, donde la izquierda 
constituye solo unos 140 esea hos sobre 450. En abril- 
junio se nos vino encima una serie de leyes y en- 
miendas al las anteriores (por iniciativa del Gobierno): 
1. Se reforma la ley sobre el presupuesto para el ano 
2000. Por falta de dinero, los diputados deciden dis- 
minuir gastos precisamente en asistencia social:

- quitarse de encima el deber de asiganr a las ne- 
cesidades de education el 10 % del ingreso na- 
cional anual;

- bajar el salario minimo para los trabajadores de
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■de superaj lernejoj (institutoj, universitatoj ktp);
- likvidi kompensajn pagojn por manĝado al lern- 

antoj de specialaj profesiaj lernejoj;
- malgrandigi monhelpon al handikapuloj;
- forigi transportajn subvenciojn por studentoj;
- likvidi diversajn privilegiojn por homoj, kiuj lo- 

ĝas kaj laboras en foraj kaj severaj regionoj de 
la lando k.t.p.

Post tiu decido la deputitoj ricevis milojn da pro- 
testojn, indignitajn telegramojn kaj leterojn de siaj 
elektintoj kaj estis devigitaj reveni al tiu demando la 
7an de julio. Post longa diskuto ili revenigis leĝpro- 
jekton al la unuan legadon.
2. Estas akceptata la leĝo pri altigo de enspeza im- 
posto (de 12% ĝis 13% por ĉiuj civitanoj). Ĝis nun 
ĝi estis progresema: tiu, kiu havis grandan enspe- 
zon, pagis imposton je 30 procento. Tiamaniere la 
riĉuloj fariĝas pli riĉaj, la malriĉuloj - pli malriĉaj.
3. En junio oni akceptas la leĝon pri unueca socia 
imposto. Ĝis nun ekzistis aparta fonduso de socia 
asekuro, kien ni ĉiuj pagis kotizon. De tiu fonduso 
oni elpagas subvencion pri provizora nelaborkapablo 
(malsanatesto), pri gravedeco kaj akuŝo, pri senla- 
boreco, pri entombigo; subvenciojn, ligitaj kun nas- 
kiĝo de infano kaj posta lia prizorgo k.s. Je la konto 
de tiu fonduso en la jaro 1999 ripozis en sanatorioj 
kaj ripozdomoj pli ol 2 milionoj da homoj kaj en 
sanigaj tendaroj - pli ol 6 milionoj da infanoj. Kaj 
jen la registaro decidis neniigi la fonduson kaj krei 
unuecan imposton en la buĝeton. Ĝi diras, ke tiel ĝi 
povos ĝin kontroli. Sed kien oni direktiĝos la mo- 
non, ĉu la laboruloj ekvidos ĝin?
Ne hazarde tiu decido elvokis grandegan proteston 
en la socio. La FSS (Federacio de Sendependaj Sin- 
dikatoj) elpaŝis kontraŭ tiuj novaĵoj. Sindikataj or- 
ganizaĵoj kaj laborkolektivoj eliris al mitingoj de 
protestoj (mi kun miaj kolegoj ankaŭ partoprenis pi- 
kedon ĉe la domo de distrikta Dumao). Sed dume 
nenio ŝanĝiĝis.
Kaj ĉefe - novaj provoj. La registaro proponas no- 
van Laboran kodon, kiu devas forigi ĉiujn atingojn 
de la Soveta potenco: 8-hora labortago, limigo de 
uzado de laboro de virinoj kaj adoleskuloj, limaĝo 
de pensiuloj (viroj - 60 jaroj, virinoj - 55 jaroj). La 
kodon oni diskutos aŭtune. Tiu cinika alpaŝo al niaj 
rajtoj elvokas indignon kaj kontestajn agojn de Ia 
popolo. Perdi estas facile. Revenigi la perditon - 
multe pli malfacile. Des pli ke depost la ŝultroj de 
niaj novaj oligarkoj elŝoviĝas Ia vizaĝego de tutmon- 
da kapitalo, por kiu ekzistas nek landoj, nek nacioj. 
Kaj ni devas kontraŭstari al ĉi kapitalisma unuiĝo 
nian laborulan unuiĝon.

M.Prilepskaja, u. Samara, Rusio.

escuelas superiores (institutos, universidades...);
- Iiquidar los pagos compensatorios para alimen- 

tos a estudiantes de escuelas profesionales es- 
peciales;

- disminuir las ayudas economicas a los incapaci- 
tados;

- eliminar la subvencion de transporte para estu- 
diantes;

- Iiquidar diversos privilegios para personas, que 
viven y trabajan en regiones apartadas y dificiles 
del pais ete.

Tras esa decisi on los diputados recibieron miles de 
protestas, telegramas y cartas Henas de la indigna- 
cion de sus electores y fueron obligados a repetir esa 
consulta el 7 de julio. Tras una larga discusion devol- 
vieron el proyecto de ley para su reformulation.
2. Se acepto la ley sobre elevation del impuesto por 
ingresos (del 12 al 13% para todos los ciudadanos). 
Hasta ahora este impuesto era prograsivo: los que te- 
nian mayores ingresos, pagaban un impuesto del 
30%. De esa manera los ricos se hacen mas ricos, y 
los pobres mas pobres.
3. En junio se acepto la ley de unificacio' n del impues- 
to social. Hasta ahora existia un fondo especial de 
seguro social, al que cotizabamos todos. De ese fon- 
do se pagaban subvenciones por incapacidad transi- 
toria (certificaci on de enfermedad), embarazo y parto, 
paro, gastos de entierro; subvenciones ligadas con el 
nacimiento de un nino y cuidados posteriores ete. A 
cuenta de ese fondo en el ano 1999 convalecieron en 
sanatorios y residencias de reposo mas de 2 millones 
de personas y en campamentos sanitarios mas de 6 
millones de ninos. Y he aqui que el Gobierno decide 
anular el fondo y crear uun impuesto unificado en el 
presupuesto. Asegura que asi podra controlarlo. Pero 
a que se destinara' el dinero, ^acaso los trabajadores 
lo podran ver?
No es casual que esta decision provoco una gran pro- 
testa en la sociedad. La FSS (Federacion de Sindica- 
tos Independientes) se posicion 6 contra esas noveda- 
des. Organizaciones sindicales y colectivos de traba- 
jadores organizaron mitines de protesta (yo participe' 
tambien con mis colegas en el piquete ante la Duma 
del distrito). Pero entre tanto nada cambio.
Y sobre todo - nuevos desafios. El Gobierno propone 
una nueva legislation laboral, que debe anular todos 
los logros del poder Sovietico: la jornada laboral de 8 
horas, las limitaciones en las condiciones de trabajo 
de mujeres y adolescentes, el tope de edad de jubila- 
cion (60 anos para los varones, 55 anos para las mu- 
jeres). La legislacio' n se discutira' en el otono. Esa ci- 
nica violacion de nuestros derechos provoca la indig- 
nacidn y las acciones de protesta del pueblo. Perder 
es facil. Recobrar lo perdido - mucho mas dificil. So- 
bre todo teniendo en cuenta que detras de nuestros 
nuevos oligarcas se esconde el rostro del capitalismo 
mundial, para el cual no existen ni paises ni nacio- 
nes. Y debemos oponer a esa unidad capitalista 
nuestra unidad de los trabajadores.
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ArtburKoestler

Jano
Estas antaŭ mi la verko titolita Jano, de Arthur Koes- 
tler (forpasinta en la jaro 1983): ĝi estas la unua el- 
donaĵo en hispana lingvo, de marto 1981. Mi men- 
cias ĝin nun ĉi tie tial ke ĝi pritraktas, eĉ se iom de 
flanke, la lingvan problemaron pri kiu ni zorgas.
Konkrete, la celo de la menciita verko estas esplori la 
radikon de la homa konfliktemo kaj perforto. Koestler 
atribuas ilin al la kontraŭdiro, okazanta en nia specio, 
inter la homaj emoj al memcerteco kaj al integriĝo. 
La ordo kaj la stabileco regas nur kiam ambaŭ emoj 
sin tenas ekvilibre. Si iu el ili superregas la alian, 
rompiĝas la ekvilibro kaj ekaperas diversaj patologiaj 
statoj, kiuj konstituas la «paranojecon» de la specio, 
kaŭzo de tiom da katastrofoj en la historio kaj kiu, 
kun la nuna grado kaj potenco de la ekzistantaj arm- 
iloj, konstituas minacon je viv-estingigo.
Klarigante la kialojn de la patologia naturo de la ho- 
ma specio, Koestler insistas pri tio ke tiuj ecoj estas 
specifaj de tiu ĉi specio, akiritaj dum la evolu-proce- 
zo. Laŭ tiu diagnozo, la kaŭzoj estas:
a) la rapidega kreskigo de la nova ŝelo de la homa 
cerbo kaj Ia nesufiĉa kontrolo fare de tiu ĉi nov- 
cerbo sur la antikva cerbo; b) la dumlonga stato de 
sendefendo de la novnaskitoj kaj, sekve, ilia sen- 
kritika obeemo kaj submetiĝo antaŭ la aŭtoritato; 
c) la duobla plago kiun konstituas la lingvo, kiel ilo 
de agitado de la pasioj de la amasoj kaj de starig- 
ado de etniaj baroj; d) la malkovro de la morto 
kaj la timo-sento kiun ĝi alportas, kio, ĉio kune, 
generas mens-distranĉon.
Interese... inter la specifaj kialoj de la homa "frene- 
zo" enestas la lingvo-diverseco. Ni jam sciis ke ĝi es- 
tis signo de kultura riĉeco kaj varieco, kaj eĉ tion ke 
ĝi konstituas problemon. Ni vidis ĝin ankaŭ kiel dia 
puno ekde la afero de Babelo... Sed ĉi tie oni prezen- 
tas ĝin, kaj prave laŭŝajne, kiel iu el la kaŭzoj de la 
malnormala naturo de nia specio kaj kulpa je la per- 
forto kaj masakroj kiuj karakterigas la homan histo- 
rion.
Disvolvigante tiun temon, la aŭtoro de la prikoment- 
ata verko asertas:
...iasence, la homaro rifuzis, de antaŭ multe da 
tempo, la lingvon, se per lingvo ni komprenas iun 

Tengo ante mi la obra titulada Jano, de Arthur Koestler 
(muerto en 1983): se trata de la primera ediciĉn en len- 
gua espanola, de marzo de 1981. La razon para mencio- 
narla aqui ahora es que en ella se aborda, aunque sea 
algo sesgadamente, la problematica linguistica que nos 
preocupa.
En realidad, el objetivo de la mencionada obra es inves- 
tigar la raiz de la conflictividad y la violencia humanas. 
Koestler las atribuye a la polaridad, que se da en nues- 
tra especie, entre las tendencias autoafirmadoras y las 
integradoras. El orden y la estabilidad imperan sĉlo 
cuando ambas tendencias guardan equilibrio. Si una de 
ellas predomina sobre la otra, se rompe el equilibrio y 
hacen aparicidn estados patologicos de diverso tipo, que 
conforman la «vena paranoide» de la especie, causante 
de tantas catastrofes en la Historia y que con el actual 
nivel y potencia de los armamentos existentes constitu- 
ye una amenaza de extincion.
Explicando las causas de la condition patoldgica de la 
especie humana, Koestler insiste en que se trata de ras- 
gos que son especfficos de esta especie, adquiridos en 
el proceso de evolucidn. Segŭn ese diagnostico, las cau- 
sas son:
a) el crecimiento explosivo de la neocorteza humana 
y el insuficiente control por parte de esta sobre el 
cerebro antiguo; b) el prolongado desvalimiento del 
recien nacido y, como consecuencia, su docilidad 
acritica ante la autoridad; c) la plaga que por parti- 
da doble supone el lenguaje, en tanto que instru- 
mento de agitadon de las pasiones populares y de 
ereccion de barreras etnicas; d) el descubrimiento de 
la muerte y el sentimiento de panico que lleva consi- 
go, todo Io cual engendra una escision en la mente. 
Interesante... entre las causas especificas de la "locura" 
humana se incluye la diversidad linguistica. Sabiamos 
que era un signo de riqueza y variedad cultural, y hasta 
que era un problema. Tambien la veiamos como un cas- 
tigo divino a partir de Babti... Pero aqui nos la presen- 
tan, y parece que no sin razon, como una de las razones 
de la naturaleza anormal de nuestra especie y responsa- 
ble de la violencia y matanzas que caracterizan la His- 
toria humana.
Desarrollando esa cuestiŭn, el autor de la obra que co- 
mentamos dice: 
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metodon de valida komunikado por la tuta specio. 
Kiel simbolo, la Babela turo estas ĉiutempa. Aliaj 
specioj posedas ian unikan metodon je komunikado 
-pere de signaloj, sonoj aŭ odor-sekreciado-, kom- 
prenebla de ĉiuj membroj de la specio. Kiam iu 
Sankta-Bernardo-hundo renkontiĝas kun 
iu ajn hundeto, ambaŭ, eĉ se tre malsimilaj, kom- 
prenas unu la alian sen tradukanto. Male, la homo 
sapiens estas fragmentita laŭ proksimume 3000 
lingvaj grupoj. Ciu lingvo -kaj ties koncernaj dia- 
lektoj- agadas kiel unuiga forto ene de la grupo 
kaj kiel disiga forto inter la grupoj. Jen ĉi tie mon- 
triĝas kial la disigaj fortoj rezultas multe pli poten- 
caj ol la unuigaj laŭlonge de nia historio. Rilate al 
la ekstera aspekto kaj al la konduto, la homo evi- 
dentigas pli grandan varieblecon ol ties de ĉiu ajn 
alia specio (aparte konsiderataj la rezultantaj el la 
artefarita bredado); kaj la parolkapablo, anstataŭ 
malpliigi tiujn diferencojn, starigas kromajn ba- 
rojn kaj intensigas Ia kontrastojn. Nuntempe ni 
disponas je per-satelita komunikebleco, dank’ al 
kiu eblas transsendi mesaĝon al la loĝantaro de la 
tuta planedo, sed ne je iu lingua franca (komuna) 
kiu igu universale kompreneblan tian mesaĝon. 
Ŝajnas strange tio ke, esceptante areton da senla- 
caj geesperantistoj, nek la UNESKO, nek iu ajn 
alia internacia organismo, komprenis ankoraŭ tion 
ke la plej simpla maniero ebligi la interkomprenon 
estas promocii iun lingvon kiu estu komprenata de 
ĉiuj.
Tiel estas; ekde la epoko, kiam oni verkis tiun libron, 
estis multe pli disvolvigitaj la teknikaj komunikad-ri- 
medoj. Nuntempe ekzistas, krome, la monda reto, 
«Internet». Do, ni disponas je la teknikaj rimedoj: la 
telefono, la radio, televido, komunik-satelitoj, la in- 
ter-reto... sed daŭre mankas, aŭ plej ĝuste, daŭre ne 
estas uzata, la lingva instrumento, iu idiomo interna- 
cia facila kaj neŭtrala. La homa nekapablo havigi al 
si la ĝustan solvon al tiu problemo estas komparebla 
al sia radikala nekapablo definitive preterlasi sian per- 
fortan historion de militoj, maljustaĵoj, altrudoj kaj 
ekspluatado de la homo fare de homo, kaj krome, 
laŭŝajne, ambaŭ problemoj sufiĉe rilatas unu la alian, 
kiel genie intuiciis siatempe L.L.Zamenhof promoci- 
ante la internacian lingvon kiel vojo kaj solvo por 
pretersuperi Ia homan malamon kaj sekvaj konfliktoj. 
Ne estas hazardo tio ke por kontraŭstari la progreson 
de nia ideo kuniĝas du komponaĵoj kia la povo de la 
superregantaj) potencoj) -kiuj pretendas altrudi sian 
propran lingvon-, kaj la homa stulteco submetiĝi al 
tia maljustaĵo. La altruda povo kaj la stulteco, ambaŭ 
ĉiam- kaj ĉie-estantaj en la homa historio, kaj ambaŭ 
ankaŭ signoj de la paranojeca naturo de nia specio kaj 
kaŭzo de nia ŝtorma historio.

Verkis: Faustino Castano

...en cierto sentido, la Humanidad hace tiempo que 
renuncio al lenguaje, si por lenguaje entendemos un 
metodo de comunicaci)n valido para la totalidad de 
la especie. Como simbolo, la torre de Babe! es intem- 
poral. Otras especies poseen un solo metodo de co- 
municacion -mediante senales, sonidos o secretando 
olores-, comprensible para todos los miembros de la 
especie. Cuando un San Bernardo se cruza con un 
caniche, ambos, por muy dispares que parezcan, se 
entienden sin necesidad de interprete. Por el contra- 
rio, el homo sapiens se halta fragmentado en cerca 
de 3000 grupos lingŭisticos. Cada lenguaje -y cada 
dialecto del mismo- actŭa como una fuerza cohesiva 
en el seno del grupo y como una fuerza divisoria en- 
tre los grupos. Aqui reside una de las razones por 
las que las fuerzas disgregativas han demostrado 
mucho mayor fuerza que las cohesivas a Io largo de 
nuestra historia. En Io relativo a la apariencia fisica 
y la conducta, el hombre exhibe una variabilidad 
muy superior a la de cualquier otra especie (si deja- 
mos a un lado los productos de la crianza artificial); 
y el don del lenguaje, en lugar de salvar tales dife- 
rencias, erige barreras adicionales y agrava los con- 
trastes. Disponemos hoy de una comunicacion via 
satelite, gracias a la cua! es posible transmitir un 
mensaje a toda la poblaciŭn del planeta, pero no de 
una lingua franca que haga universalmente com- 
prensible dicho mensaje. Parece extrano que, excep- 
tuando a un punado de denonados esperantistas, ni 
la UNESCO, ni cualquier otro organismo internacio- 
nal, havan descubierto todavia que la forma mas 
sendila de fomentar el entendimiento es promover 
un lenguaje que sea comprendido por todos.
Asi es; desde la epoca en que fue escrito ese libro se 
desarrollaron mucho mis los medios tecnicos de comu- 
nicaciĉn. Hoy existe ademas la red mundial, «Internet». 
O sea, disponemos de los medios tecnicos: el telefono, 
la radio, televisiĉn, satĉlites de comunicacidn, la red... 
pero sigue faltando, o mas bien, sigue sin aplicarse, el 
instrumento linguistico, un idioma internaciona! facil y 
neutral. La incapacidad humana para darse la solution 
idonea a ese problema es comparable a su radical inca- 
pacidad de dejar atras definitivamente su historia vio- 
lenta de guerras, injusticias, atropellos y explotacion del 
hombre por el hombre, y ademas, por Io que parece, 
ambos problemas estan hastante relacionados, como in- 
tuyo genialmente en su dia L.L.Zamenhof al promover 
la lengua intemacional como camino y remedio para 
superar el odio y los conflictos humanos. No es casuali- 
dad que para oponerse al progreso de nuestra idea se 
aŭnen dos ingredientes como el poder de la(s) poten- 
cia(s) dominadora(s) -que pretenden imponer su propia 
lengua-, y la estupidez humana para someterse a tal 
abuso. El poder y la estupidez, ambos omnipresentes en 
la Historia humana, y ambos tambiĉn signos de la natu- 
raleza paranoide de nuestra especie y causa de nuestra 
tomentosa Historia.

51



La homaro plu militas ko- La humanidad sigue guerrean-
mence de la 21a jarcento do a comienzos del siglo XXI

verkis: Faustino Castano

Kiam mi verkis la antaŭan artikolon, kelke da ta- 
goj antaŭ la gravaj eventoj de la lla de septem- 
bro, mi pritratis la temon de la milito abstrakte, 
de ĝenerala vidpunkto, kvazaŭ recenzante la ver- 
kon Jano, de Arthur Koestler kaj profitante la 
fakton ke tiu aŭtoro menciis, inter la kaŭzoj de 
homa militado, la lingvo-diversecon.
Nu, jen ni havas nun, je la eldonad-kulmino de la 
revuo, la akran realaĵon de konkreta milito, la 
unua de la 21a jarcento. La afero komenciĝis per 
la nekredeblaj okazintaĵoj de la lla de septem- 
bro. La eskteror- 
dinaraj atakoj te- 
rorismaj pere de 
kaptitaj aviadiloj 
adresĵetitaj, fare 
de memmortig- 
antaj pilotoj, 
kontraŭ la ĝeme- 
laj turoj de Nov- 
jorko kaj la sid- 
ejo de la Penta- 
gono en Vasing- 
tono, tre ege dis- 
konigitaj fare de 
la informmedioj, 
multe surprigis 
kaj impresiigis la 
mondon pro la 
amplekso de la 
damaĝoj kaj la 
neatenditeco de 
la formo.
Eĉ se la kulpeco pro tiuj atakoj no tiel estas klara 
kiel pretendas la usona propagando, ŝajnas nedud- 
eble ke la respondeco pri tiuj agoj devas esti atri- 
buita al la konfuziga teksaĵo de la kontraŭimperi- 
ismaj organizaĵoj de la mondo. Usono vekas kaj 
altiras kontraŭ si grandan malamon en la tuta pla- 
nedo tial ke ĝi estas la potenco kiu subtenas kaj 
garantias ian internacian ordon, kiu kondamnas 
grandan parton el la tutmonda loĝantaro al mize- 
ro, malsato kaj senespero. Inter la granda tutmon- 
da amaso da damaĝitoj de tia situacio ne estas 
malfacile trovi kelkdekon da kamikazoj pretaj el- 
oferi sian vivon okazigante grandan masakron.
Estiĝis, do, situacio sufiĉe stranga, ĉar ne facile 

Cuando escribi el articulo antenor, unos dias antes 
de los graves acontecimientos del 11 de septiembre, 
aborde el tema de la guerra en abstracto, desde un 
punto de vista general, a modo de resena de la obra 
Jano, de Arthur Koestler y aprovechando el hecho 
de que ese autor menciono, entre las causas del 
guerrear humano, la diversidad linguistica.
Pues bien, he aqui que ahora, en el momento de ce- 
rrar la edicidn de la revista, tenemos la triste reali- 
dad de una guerra concreta, la primera del siglo 
XXI. Todo comenzo con los increibles sucesos del

11 de septiem- 
bre. Los especta- 
culares ataques 
terroristas por 
medio de avio- 
nes secuestrados 
y estrellados por 
pilotos suicidas 
contra las torres 
gemelas de Nue- 
va York y el 
Pentagono en 
Wasington, muy 
difundidos por 
los medios de 
informacion, sor- 
prendieron e im- 
presionaron al 
mundo por la 
magnitud de los 
danos y lo inedi- 
to de la forma.

Incluso si la autoria de esos ataques no esta tan cla- 
ra como pretende la propaganda norteamericana, 
parece cierto que debe buscarse la responsabilidad 
de los mismos en el confŭso entramado de organi- 
zaciones antiimperialistas del mundo. EE.UU. sus- 
cita y atrae contra si un odio muy grande en todo 
el planeta ya que es la potencia que sostiene y ga- 
rantiza un orden internacional que condena a una 
gran parte de la poblacion mundial a la miseria, el 
hambre y la desesperacion. Entre la gran masa 
mundial de las victimas de tal situacion no es difi- 
cil encontrar dos docenas de kamikazes dispuestos 
a inmolarse ocasionando una gran masacre.
Se produjo, pues, una situacion hastante extrana, 
pues no se podia atribuir facilmcnte la responsabili- 
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eblis asigni la respondecon de tiuj atakoj al difini- 
taj kulpantoj. Fine oni kulpigis tiun Bin-Laden, iu 
figuro tre estimata ene de la muzulmana mondo.
Eĉ se estas sufiĉe verŝajna tiu kulpeco, ja la pru- 
voj deklaritaj valorus nenion antaŭ iu ajn tribunalo 
minimume serioza.
Sed plej grava estas tio ke sub la preteksto serĉi, 
kapti kaj puni la organizantojn de la intemacia te- 
rorismo oni efektivigadas militan agreson kontraŭ 
tutan landon. Fine, la teroristoj estos aŭ ne traf- 
itaj, sed dume oni masakradas pere de bombard-
ado homojn kiuj loĝas kaj laboras tie.
Kaj krome ĉi tiu konflikto akiradas ian danĝeran 
karakteron de kontraŭfrontiĝo inter civilizacioi. Gi 
estas interpretata 
kiel kontraŭ- 
frontiĝo inter la 
Islamismo kaj 
Okcidento, kaj 
tial ke la Isla- 
mismo estas iu 
religio, reme- 
moriĝas la kris- 
tanisman refer- 
aĵon de la civi- 
lizacio de Okci- 
dento, kaj sekve 
de tio, Ia usona 
milit-agreso 
kontraŭ iu mu- 
zulmana lando 
estas vidata kiel 
io simila al ia 
nova Kruc-mili- 
tado kontraŭ la 
muzulmanoj. 
Tamen ni, kiuj 
vidas la aferon 
ekde ĉi-tie, ekde 
Okcidento, ja „__ w
agmaniero de Usono. Tiu potenco ne havas alian 
dion ol la dolaro. Gia zorgado pri la ekzistanta 
tutmonda ordo celas certigi al si la riĉaĵ-fontojn 
de la planedo por daŭre ĝuadi altan nivelon je 
komforto kaj konsumo surbaze de la subpremado 
de la cetero el la monda loĝantaro.
Tiele statas la aferoj komence de la tria jarmilo 
post Kristo. La homaro daŭre militadas, kaj ĉiuj 
teknikaj kaj sciencaj avancoj ne utilis por meti fi- 
non al tiu problemo kaj al la malsato sed por per- 
fektigi la armilarojn kaj potenciigi la homan mort- 
igkapablon.

dad de esos ataque a unos culpables concretos. Se 
concluyo culpando a Bip-Laden, una figura bastan- 
te carismatica dentro del mundo musulman. Incluso
si es hastante verosfmil esa culpabilidad, Io cierto 
es que las pruebas aducidas no se sostendrian ante 
cualquier tribunal medianamente serio.
Pero Io mas grave es que con el pretexto de buscar,
capturar y castigar a los organizadores del terroris- 
mo internacional se lleva acabo una agresion mili- 
tar contra todo un pais. Al final, los terroristas se- 
ran alcanzados o no, pero mientras tanto se esta
masacrando por medio de bombardeos a gente que 
vive y trabaja alli.
Y ademas este conflicto va adquiriendo un peligro- 

so caracter de 
enfrentamiento 
entre civilizacio- 
nes. Se Io inter- 

en clave 
de enfrenta- 
miento entre el 

y Occi- 
dente, y puesto 

el Islam es 
religion, se 

Ie se rememora 
el referente cris- 

de Occi- 
dente, con Io 

al ataque

un pais 
musulman pasa 

como 
especie de 

nueva Cruzada. 
No obstante, los 
que vemos la si- 
tuacion desde 

desde Oc- 
cidente, sabemos que no hay nada cristiano en el 
proceder de los EE.UU.. Esa potencia no tiene mas 
dios que el dolar. Su preocupacion por el orden 
mundial imperante es asegurarse las fuentes de ri- 
queza del planeta para seguir disfrutando un alto 
ni vei de confort y de consumo a base de sojuzgar 
al resto de la poblacion mundial.
Asi estan las cosas a comienzos del tercer milenio 
despues de Cristo. La humanidad sigue en guerra, 
y todos los adelantos tecnicos y cientificos no sir- 
vieron para terminar con esa lacra y con el hambre 
sino para perfeccionar los armamentos y potenciar 
la capacidad de matar.
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